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Vær opmærksom på!

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

Fra Redaktøren
Ja, så er sommeren slut, og en masse nye spændende ak-
tiviteter går i gang igen hos De Gule Spejdere - og sikken 
en aktivitet. Men først vil jeg da godt lige fortælle jer om 
en særlig sommeroplevelse udover vores sommerlejr. Vi 
har et sommerhus ved Hasmark Strand, som er tæt ved 
Søndersø, hvor Frie Fugle holder til. Her sad jeg en mor-
gen og læste avisen – og sørme om jeg ikke pludselig sid-
der og læser om en spejdergruppe, der har lavet et rigtigt 
godt friluftsområde med sheltere og bålplads, og alt er til 
brug for alle. Se foto. 

En rigtig god artikel, som jeg med stolthed sad og læste, 
om alle de gode ting, vi gør for andre udover os selv. Det 
lunede, og jeg synes også, at vi her i bladet kan læse om 
de mange gode aktiviteter, vi alle går og laver, som andre 
kan få gavn af.  Alt giver jo positiv omtale og dermed også 
en anden slags markedsføring af De Gule Spejdere, som vi 
jo gerne ønsker stiger i medlemstal.

Af aktiviteter kan da nævnes, at I lige bør læse midtersi-

derne, her har vi fået tilsendt en særligt 
spændende artikel - eller nærmere avis - 
fra ”Gurreville” – og så er der jo alle de 
gode sommerlejr-oplevelser, som I alle 
har haft, og det er jo som altid spænden-
de og god læsning. Husk at notere jer alle 
datoer for alle de lederkurser, møder og 
turneringer, der kommer til at finde sted i 
de næste måneder.

Lidt særligt i denne udgave kan nævnes, 

at ulvesiderne bl.a. er lavet af jer alle, idet vi har fundet 
gode billeder fra jeres sommerlejre, benævnt stederne 
og de dertil hørende sommerlejrhistorier og sat det hele 
sammen – hensigten er, at det kan give lidt inspiration til 
jeres næste sommerlejr i 2015.

God læsning! 

Med gul spejderhilsen fra redaktøren!

(Lokaljournalen, 30. 
juli 2013)
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Formanden

Du dejlige danske sommer… man skal vist være noget af 
et skarn, hvis man er utilfreds med sommeren anno 2013. 
Den har vist sig fra sin allerbedste side i år, og når den 
gør det, er der så noget sted i verden, der er dejligere at 
tilbringe sin sommerferie end i Danmark?

Det kan selvfølgelig godt kaldes svineheld (selv mener jeg, 
det er god planlægning), at vi netop i år har valgt en som-
mer helt i familiens tegn. Vi har haft gode sommer-grill-
aftener sammen med mine forældre, svigermor på besøg 
i et par dage og det er faktisk meget hyggeligt.

Men nu er familien jo i vores tilfælde ikke kun dem, vi de-
ler efternavn med, men i lige så stor grad mange af dem vi 
deler fritidsinteresse sammen med.  

Først på sommeren havde vi fornøjelse af at have et ”fa-
miliemedlem” fra Jens Langkniv på en enkelt overnatning 
hos os. Han havde, i lighed med tidligere år, en arbejdsop-
gave tæt på, hvor vi bor og overnattede i den forbindelse, 
også i lighed med tidligere år, hos Marianne og mig. Vi 
synes, det er dejligt på den måde at kunne hjælpe en spej-
derbror, som har brug for en tjeneste.

Vi havde valgt at tage på ferie på Bornholm i år. Denne 
dejlige ø med en enestående natur og med så mange se-
værdigheder, at en uge langt fra er tilstrækkeligt, hvis man 
bare skal nå bare en lille del af det.

Ud over det sædvanlige turistpensum havde vi også for-
nøjelsen af et par rigtig dejlige aftener sammen med nog-
le af de gode spejdervenner, der bor derovre.

Den ene aften var vi inviteret til spisning hos det ene par, 
og dagen efter var det så en anden spejderven, der sam-
men med sin familie kom og grillede sammen med os på 
campingpladsen.

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

Redaktionssekretær 
Camilla Sommer
Mail: 
camilla@knob.dk

Deadline næste blad
Den 1. November. 2013
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Gruppeindlæg    35

Og hvorfor synes jeg så lige, at jeg vil skrive om dette i mit 
indlæg? Jo… fordi det er sådan, det er at være medlem af 
De Gule Spejdere. Vi er alle medlemmer af en stor familie, 
og hvor vi end kigger hen i Danmark, finder vi altid noget 
”familie”, der står klar til at få besøg, til at hjælpe eller 
bare til at være sammen med. Jeg har kort beskrevet tre 
gode oplevelser, som jeg har haft, men jeg ved, at der er 
mange andre, der har lignende oplevelser. Og jeg er sikker 
på, at hvis vi ikke havde valgt at tage til Bornholm, men i 
stedet havde valgt at tage til Nordjylland, til Nordsjælland, 
til Næstved eller et helt fjerde sted i landet, så ville vi sta-
dig have fundet spejderbrødre, vi kunne dele sommeren 
med på en uforpligtende og ikke spejdermæssig måde.

De Gule Spejdere har vokseværk, og vi er forhåbentlig kun 
nået lømmelalderen. Men selv om vi vokser, selv om vi 
bliver flere og flere, og selv om det bliver mere og mere 
vanskeligt at kende alle, så skal vi huske, at vi er en stor 
familie, og familielivet er noget, vi skal værne om. 

Med gul spejderhilsen

Jørn Hartmeyer

Spejderchefen

Så er vi i gang igen efter sommerferien. Jeg håber, at alle 
har haft en god sommerferie og måske også været med på 
gruppens sommerlejr.

Der er vel ingen, der kan klage over vejret i år – det skulle 
da lige være, fordi man synes, at det har været for varmt.

Foran os ligger sensommeren og efteråret og venter på 
at blive brugt. Det virker som om, der er lang tid til nytår 
– men tiden går hurtigt, når man har travlt. Og det skal vi 
nok få.

De Gule Spejderes strategi bliver noget, der skal arbejdes 
med, og som alle medlemmer vil høre om i lang tid frem-
over. (fortsat næste side)
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Vi vil gøre det, vi gør i dag – bare endnu bedre.

Lørdag den 7. september mødes de civile medlemmer af 
korpsstyrelsen og gruppestyrelserne for at diskutere stra-
tegien, og hvordan vi imødekommer de udfordringer, som 
De Gule Spejdere står overfor set i lyset af vores vedva-
rende medlemsfremgang. En fremgang som bl.a. betyder 
udfordringer til vores måde at registrere vores medlem-
mer på.

Udviklingen i De Gule Spejdere ligger os alle på sinde og 
med øget dialog og et styrket fællesskab, vil vi arbejde os 
hen mod fremtiden.

Vi må ikke glemme, hvorfor vi er spejdere – De Gule Spej-
dere: ”Vores mission er at skabe et handlingspræget spej-
derarbejde gennem fællesskab – stil og smil – med fokus 
på friluftsliv, patruljearbejde og konkurrence.”

Noget af det, som jeg sætter stor pris på som spejderle-
der, er arbejdet med at udbrede spejderånden. At være 
hjælpsom og en god kammerat.

Da jeg så forsiden på sidste nummer af Spejdersport, blev 
jeg helt blød inden i. Det viser, hvad der er af meget stor 
værdi for mig, og hvad der får mig til at fortsætte – selv op 
ad bakke – for belønningen venter altid lige om hjørnet. At 
være midt imellem børnene, store som små, og føle at jeg 
gør en forskel. Uanset om det er pengene i skattekisten, 
der skal tælles eller en besnøring, der driller. Jeg vil altid 
være klar til at give en hånd med og bidrage til den gode 
spejderoplevelse. Hvis dem jeg hjælper så også lærer no-
get, så vil det glæde mig.

Vores arbejde med at udbrede kendskabet til De Gule 
Spejdere stopper aldrig!

Jeg håber, at du vil være med til at udbrede kendskabet til 

vores spejderkorps. At du vil være vores ambassadør - et 
godt og levende eksempel for små og store på, hvordan 
man er spejder i De Gule Spejdere.

Ulveunger og stifindere var på deres turneringer før som-
merferien, og nu er det så snart spejdere, pionerer og 
rovernes tur. Efterårsferien er igen i år tiden til turnerin-
gerne, og Ridder Ebbe Trop og Flok står for rammerne og 
planlægningen. Det glæder jeg mig til igen at være med 
til.

Lederne har også i år mulighed for at komme på kursus 
og mon ikke, at teamet igen i år har fået skruet et godt 
program sammen. Jeg håber så, at der igen i år er en god 
tilslutning, så vi får et spændende døgn sammen. Hermed 
kan der knyttes nye spejdervenskaber og udveksles erfa-
ringer med spejderarbejdet.

I november skal alle ledere mødes til ledertræffet. Det bli-
ver spændende at tage hul på snakken om strategien. Der 
er sikkert lige så mange meninger, som der er ledere, så 
jeg imødeser nogle gode diskussioner. Men mon ikke at vi 
på baggrund af Korpsstyrelsens oplæg kan få skabt en god 
debat og i fællesskab finde nogle gode forslag til strate-
gien. Jeg kan næsten ikke vente.

Endnu et spændende efterår venter os forude. Jeg glæder 
mig til at være med!

Vi ses.

Med spejderhilsen

Per Stigaard

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

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

Som ulveredaktør er du ansvarlig 
for ulvedelen i spejdersport, det 

vil sige at du skal skrive 
eller finde tekst mate-

rialet og sørger for illu-
strationer. Opsætnin-

gen bestemmer du 

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

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

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

Har du en lille Baloo i dig?
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BLIV SPEJDER i KONG HARDEKNUD TROP ! 
Er du tæt på at være fyldt 7 år, eller ældre, 

så mød frem på Amtsvej 5-A (bag Frederiksborg Centret) 
TIRSDAG D. 3 SEPTEMBER kl.  1830 – 2000

 
                                                       - og samme tid hver tirsdag fremover

- og få spændende oplevelser i naturen 
og masser af praktiske færdigheder ! 

Vi er over 400 gule spejdere i Hillerød kommune – mød os på:
www.gulspejder.dk

Til Korpsets nye gruppe! - Kong Hardeknud Trop

Tirsdag d. 3 september startede den fjortende gruppe i korpset – Kong Hardeknud Trop. Det er Klokkekilde Rover-
klan, som har startet gruppen i Hillerød. Klokkekilde Roverklan har købt en grund på knap 11.00m2 af Hillerød kom-
mune, som ligger bag Frederiksborg Centeret. Et område med mange boligkvarterer, og hvor der ikke er spejdergrup-
per i forvejen. På grunden skal opføres et bålhus og derefter bygges hytten. Det bliver en hytte  bygget i bæredygtige 
materialer og som 0-energihus. 

Velkommen og Tillykke
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1. Næstved

Sommerlejren gik i år til Kråruplund, der ligger direkte til 
Smålandshavet med adgang til skov og strand.  Se mere 
om vores tur på næste side, hvor vi bl.a. fortæller om vo-
res ” sove med ulve” aktivitet.

Rold Skov Gruppe

En dejlig uge på lejrpladsen Spejderklinten, som ligger ved 
Limfjorden/ Lovns bredning - i nærheden af Virksund, med 
madlavning på bål, gode sange, hygge og træning i første-
hjælp og knob og selvfølgelig mange andre gode ting.

Gruppe Loke

Ulvene har været på Næsbycentret i Glumsø på sommer-
lejr. Her lavede vi skåle af kokosnødder, sejlede i kano på 
centerets lille sø, fangede en skalle og rigtig mange andre 
sjove og kreative ting. Bl.a. var vi med til at fejre centrets 
30 års fødselsdag.

Frederiksborg Trop

Sommerlejren var i år noget over gennemsnittet, og vi må 
takke både Vor Herre for vejret og Ridder Ebbe Trop for at 
have lagt grund/faciliteter til en legendarisk sommerlejr i 
Højby. Ulvene var ude at gå 10 km, på skattejagt på Ods-
herred Museum, opførte lejrbålsunderholdning m.v.

Nyt fra Ulvene

Frie Fugle

Så kom sommerlejren, denne gang til Houens Odde. En 
af de mindste lejrpladser på odden direkte ned til vandet. 

Skøn plads. Stifinderne og ulvene fik buddet om en 
smule rebklatring også, og flere af dem gik på 

med stor lyst. Værkstedstimer var der en 
del af, hvor de alle kunne fordybe sig i di-
verse håndværksopgaver.

Ulve 
Sommer-

lejr
2013

OBS! OBS! OBS!

Send gerne jeres efterårsoplevelser ind til næste num-
mer af Spejdersport. 
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Jens Langkniv

Miniulvene og ulvenes lejr blev afholdt ved Gammelstrup-
lejren i fire dage, hvor der ellers bare blev hygget igennem 
og lavet en masse lækker mad over bål. Traditionen tro 
blev der også afholdt de store ”Langknivlege”, hvor der 
blev dystet i alle mulige discipliner.

Grib Skov Trop

Dette års sommerlejr gik til Karrebæksminde, Ulvene blev 
endnu engang trænet i ulvefærdigheder i årets tema, som 
var ” Ulve”, hvor de bl.a. skulle lave deres egen lejrplads 
på ægte ulvemanér. 

Fugl Phønix Trop

Årets sommerlejr gik til Onsevig på Lolland og bød på en 
uge fyldt med sjove aktiviteter, Vores fælleslejr bød blandt 
meget andet på lejrarbejde, tømmerflådebygning, krab-
bevæddeløb, badning, madlavning over bål, hygge og et 
besøg hos de vilde dyr i Knuthenborg. 

Bobbarækus Trop

Sommerlejren tog vi på Østersø Mark. Vi havde en lejr, der 
tog tilbage i tiden til den gang, de store spejdere var små. 
Ja, en dag gik vi såmænd helt tilbage til vikingerne.

Kong Valdemar Trop

På vores sommerlejr til Næsbycentret havde vi bl.a. en 
søaktivitet, hvor vi skulle se på dyrelivet i centrets sø. På 
billedet er ulvene ved at se på krebs og andre smådyr fra 
søen sammen med en vejleder. Det var meget spænden-
de, og flere ulve fik flyttet deres grænser for, hvad de ville 
røre ved.
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Naturoplevelse fra sommerferien.
“ Vi så en bæver i vores ferie, med hilsen fra en familie i 
Grib Skov Trop ”

Min naturoplevelse i sommerferien i år var bla. at se en 
bæver i den fri natur – og ikke overraskende - tæt ved et af 
Europas største/bredeste vandfald, Rhein am Fall. 

Hele familien var på udflugt for at se dette store og im-
ponerende vandfald – et fascinerende syn. Bæveren så 
vi svømme rundt under én af broerne sammen med en 
masse fede fisk. 

En livlig og meget fotogen bæver, for den flygtede ikke. 
Det virkede nærmest som om, den var vant til publikum. 
Hvad vi kunne se var, at det virkede som om, den samlede 
materiale/ blade og grene ind til dens dæmning..

Til jer der kunne tænke jer at se Rhein am Fall og bæveren, 
så ligger det i Schaffhausen i Schweiz tæt på den sydtyske 
grænse. Det er en af Schweiz’ største turistattraktioner. 
Her er det faktisk muligt at komme helt tæt på med både, 
der sejler én derud. Vandfaldet er meget kraftfuldt, en fa-
scinerende oplevelse, og det kan varmt anbefales. Måske 
er I lige så heldige at få øje på bæveren;-) 

Naturoplevelse på sommerlejr
Hej ! ” Vi sov sammen med rigtige ulve…… ! Hilsen fra  1. 
Næstved Ulveflok ”

Tirsdag tog alle mand af hus og telte. Målet var Knuthen-
borg ca. fem kilometer væk, hvor vi skulle overnatte i ulve-
hytten kun adskilt af en glasvæg til ulveindhegningen. Alle 
på nær hjælpere gik til- og igennem parken, hvilket gav en 
tæt oplevelse med dyrene. Nogle områder var lukket for 
gående, men oplevelsen var stor. Ved ankomst til ulvehyt-

ten blev vi alle indkvarteret, hjælperne havde transporte-
ret noget af bagagen og mad til stedet i bil. Kl. 19 var vi de 
eneste mennesker i Knuthenborg!

Der blev leget på de grønne arealer på den store naturle-
geplads, som vi jo havde for os selv og set på- og lyttet til 
ulvene. Hjælperne serverede aftensmad, og vi holdt lejr-
bål.

Om natten sov vi alle i ulvehytten med udsigt til ulvene. 
De fleste af vores egne ulve sov dog natten igennem, 

Naturen     lige nu
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mens andre blev vækket et par gange af hyl fra de rigtige.

Onsdag morgen kom Kirstine fra Knuthenborg og holdt 
foredrag om ulve og de andre dyr i Knuthenborg, og vi 
havde igen hele dagen i parken til fods, på legepladsen, 
hvor der også var vandland. Der blev gået på ”savannen”, 
set på tigre, kørt hos aber og meget mere. Hjælperne kør-
te alle rundt i bil, hvor der var lukket til fods, blandt andet 
hos ulve, tigre og i de andre lukkede områder, så udbyttet 
var helt i top. 

Naturen     lige nu
Kastanjerne kan indsamles i efteråret. 

Populære i børnehaver landet over, hvor de bliver 
sammensat til alverdens forunderlige skabninger. Træ-
et blomstrer i maj-juni måned og frugten, kastanjerne, 
falder ned fra træet i september-oktober måned. Hjor-
tevildtet spiser gerne kastanjer, men vores egne hus-
dyr tåler dem ikke.

OBS! OBS! OBS!

Hvis du også har haft en særlig dyreoplevelse, som du 
gerne vil dele med os og fortælle og vise os den, så 
SKRIV til os i redaktionen. Til Malene Rosenørn Folden 
Mail: Fru.kaffe1@gmail.com

Vidste du...?  

at når bæveren slår et klask med halen i vandet, er det for 
at advare de andre bævere om, at der er fare på færde.

at bævere, næst efter mennesket, er de bedste til at ma-
nipulere deres omgivelser. Ved at bygge og vedligeholde 
dæmninger kan aktive bævere fuldstændig ændre vegeta-
tionen og dyrelivet i vandområderne, hvor de lever.

at søerne, som bliver dannet bag ved dæmningerne, er bæ-
vernes vigtigste forsvar imod rovdyr såsom losser og ulve. 

Bæveren tilhører gnaverne ligesom f.eks. egern og mus. 
Den er Europas største gnaver.

Den voksne bæver har en kropslængde på 95–135 cm. Ha-
len, som måler 25-37 cm, er flad og bred, og den er kun 
pelsklædt på haleroden. En voksen bæver vejer mellem 15 
og 35 kg. Pelsens farve kan være alt fra gråbrun til sortbrun, 
men er oftest lys brun eller rødbrun. 

Bæveren lever udelukkende af planter. Bark fra løvtræer er 
oftest eneste fødekilde i det sene efterår og om vinteren. 
Om foråret og sommeren lever bæveren af skud, knopper, 
blade og småkviste af løvtræer samt vandplanter og urter.
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Oceti Šakowin er delt op i syv undergrupper, der taler tre forskellige dialekter: 
 

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

 

 

Tapre Stifindere! 
 

   Nu er sommeren atter gået på hæld, og I er forhåbentlig kommet godt i 
gang med jeres spejderaktiviteter efter sommerens ferie. Jeg håber, at I 
alle havde nogle rigtig gode sommerlejre, som I kan kigge tilbage på med 
glæde i mange år fremover.   

 Sidste gang fortalte jeg jer lidt om, hvor de forskellige stammer i 
Nordamerika boede, og jeg fortalte jer lidt om Cherokeestammen. Denne 
gang vil jeg fortælle jer om de meget interessante Sioux-indianere.  

 
   Jeg har talt, 
   Spejdende Ørn 

Sioux er ikke, som mange tror, navnet på en enkelt stamme. Sioux er faktisk 
navnet på en gruppe nordamerikanske indianere, der kalder sig selv for Oceti 
Šakowin. Det betyder ”de syv rådsbål”. De ser sig selv som en fælles gruppe, 
men er delt op i forskellige undergrupper. 
 

Ordet Sioux kommer oprindelig fra Chippawa: nadowe-is-iw-ug.  
På fransk blev navnet til Naduesiu eller Naduesioux, som blev forkortet til 
Sioux. Det betyder små slanger eller små fjender til forskel fra de rigtige 
slanger eller store slanger, som Chippawaerne kaldte Irokeserforbundet. 
Dette forbund var Chippawaernes værste fjender. 
 

Den vestlige gruppe 
 

Teton Sioux 
  

Den mellemste gruppe 
 

Yankton og Yanktonai 
 

Det fælles navn for 
disse grupper er 
Yankton Sioux 

 

Den østlige gruppe 
 

Mdewakanton, 
Wahpeton, Sisseton og 

Wapekute 
 

Disse grupper bliver 
samlet kaldet  
Santee Sioux 
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Derfor er de egentlige navne for Sioux’erne Dakota, Nakota eller Lakota, afhængigt af hvor 
de kommer fra. Men når de taler engelsk, kalder de sig selv for Sioux. 

 
 

På amerikansk er ”Prairie” områderne omkring Missouri og Mississippi, hvor der også blev 
dyrket fx majs, medens ”Plains” er sletterne, hvor der ikke var meget mulighed for agerbrug, 

men til gengæld levede der meget vildt - først og fremmest bison. Derfor er det egentlig 
sletterne, der er det, vi normalt tænker på som ”prærien”. 

I 1600-tallet blev Sioux’erne drevet vestpå fra området omkring de store søer af 
Chippawerne, der havde fået geværer ved handel med de hvide, og som derfor var bedre 

bevæbnede. Også Cree´erne var med til at drive Sioux´erne vestpå. 

Tetonerne blev drevet helt ud på sletterne (the plains), Yankton’erne blev drevet til prærien 
(the prairie), og Santee blev drevet til skovområderne i Minnesota. 

Derfor var det kun Lakotaerne, der blev egentlige ”prærieindianere”, der levede af jagt på 
bl.a. bison. Det var også Lakotaerne, der boede i teepee´er, og det var derfor også 

Lakotaerne, der blev kaldt herrerne på den nordlige prærie (northern plains).  Dette navn fik 
de bl.a. ved at jage andre stammer væk fra de territorier, hvor disse boede. Især gik det ud 

over Crow og Pawnee. 

 

  
Ear of Corn – Ogala Lakota 

 
Billedet er hentet fra: 
http://ushistoryimages.com/images/lakota-
sioux/fullsize/lakota-sioux-4.jpg 

Zitkála-sâ  (Red Bird) – Yankton Nakota 
 
Billedet er hentet fra: 
http://incolor.inetnebr.com/tgannon/grfs/nativeheroes/z
itkala.jpg 

Ukendt 
 
Billedet er hentet fra: 
http://farm4.static.flickr.com/3241/2996720236_ab5845
6a9a.jpg 

De vestlige grupper: 
Teton kalder sig selv for:  
 

Lakota 
 

De mellemste grupper: 
Yankton og Yanktonai kalder sig 
selv for:  

Nakota 

De østlige grupper: 
Santee kalder sig selv for:  
 

Dakota 
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Sommerlejren for troppen i Grib 
Skov Trop var ”Vildmarkstur” 
i Sverige, hvor 42 spejdere og 
12 pionerer og ledere var på 10 
dages tur i Sverige. 

Meget tidligt om morgenen mandag 
d. 8. juli mødtes 53 forventningsfulde 
spejdere, pionerer og ledere fra Grib 
Skov Trop i Helsingør for at drage 
på vildmarkstur i Sverige. Vi havde 
sendt Stinus i forvejen for at købe 
tonsvis af svensk dåsemad og for at 
transportere alt det grej, der ikke 
var plads til i bussen. Foran os lå en 
otte timers bustur nordpå. Målet 
var Tyngsjö Adventure Center, som 
skulle være udgangspunktet for vores 
tur. Her tog ejerne, Carin og Edwin 
Klomp, imod os, da vi ankom sidst 
på eftermiddagen og viste os til rette 
på deres plads. Om aftenen spiste vi 
medbragt skinke og pastasalat og fik 
fastlagt de sidste detaljer om turen 
sammen med Carin og Edwin. Resten 
af aftenen gik med hygge (ikke mindst 
fodbold) i en spændt stemning inden 
turen rigtigt skulle begynde den 
næste dag.

Næste morgen startede med turens 
første (men absolut ikke sidste) 
portion havregrød. Derefter gjorde 
vi os klar til at tage af sted: Vi fik 

udleveret redningsveste og padler, 
vi pakkede mad og grej i vandtætte 
tønder og kasser, og vi fordelte os i 
22 kanoer. Før vi rigtigt kunne komme 
på vandet, ventede lige tre kilometers 
vandring ned til Tyngsjö med hjul 
under kanoerne, men herefter var 
vi klar til at udføre de padletag, vi 
mentalt havde forberedt os på hele 
foråret! De første fire km langs den 
sydlige bred af Tyngsjö gik strygende. 
Så gik vi i land ved en campingplads, 
som også repræsenterede turens 
eneste isshoppemulighed – og den 
blev udnyttet i fin stil. Efter en varm 
overbæring på halvanden kilometer 
var det tid til frokost. Menuen bestod 
– i lighed med de følgende ni frokoster 
– af: 18 pakker langtidsholdbart 
rugbrød, 14 dåser leverpostej, 11 
dåser tun (nogen dage makrel i 
stedet), spegepølse samt cheddarost 
(pølse og ost fik vi pga begrænset 
holdbarhed kun halvdelen af turen). 

Om eftermiddagen fulgte yderligere 
fem kilometers sejlads på den 
langstrakte sø Grundrämmen, 
inden vi gik i land på en lille ø, 
der blev døbt ”Pølseøen”, efter 
aftensmåltidet bestående af pølser, 
pasta og tomatsovs. Vi satte telte op i 
strandkanten, og pionererne gravede 
et velbesøgt latrin med søudsigt. Der 
blev tid til både fiskeri og badning. 
Efter et kort lejrbål kravlede alle i 
poserne og regnede med at sove 
tungt hele natten efter en hård dag. 
Imidlertid blev de fleste af os vækket 
igen omkring midnat, da det pludselig 
blæste meget kraftigt op, så flere af 
de yderste telte, som var slået op i 
sandet, begyndte at lette. Efter en 
hurtig redningsaktion kunne vi sove 
videre, mens regnen trommede på 
teltene, og der kunne høres torden i 
det fjerne.

Onsdag morgen blæste det stadig 
kraftigt, så vi måtte udsætte 
afsejlingen indtil efter frokost. Der 

blev derfor tid til lidt opgaver på øen 
– blandt andet et ikke så vellykket 
forsøg på at lave birkesaft (der kom 
da nogle dråber ud af det...). Da vi 
endelig kunne sejle, havde vi den nu 
noget mere afdæmpede vind i ryggen, 
så seks km ned ad Grundrämmen 
blev tilbagelagt på ingen tid og i højt 
humør. Herefter ventede så dagens 
virkelige udfordring: En overbæring 
på 4,5 km i bagende hede til søen 
Bredsjön ad en grusvej, som undervejs 
blev mere og mere hullet, og som 
tog livet af mindst et sæt kanohjul! 
Dagens mål var en lille skovbevokset ø 
(i udbredte kredse døbt ”Troldeøen”) 
i Bredsjön, hvor vi skulle overnatte to 
nætter. Der blev slået telte op rundt 
omkring i skovbunden, og pionererne 
gravede endnu en gang et latrin 
(med en endnu smukkere udsigt end 
sidst). Efter en portion brændende 
kærlighed og en smuk solnedgang 
lagde vi os til at sove.

Den næste dag var en overliggerdag, 
hvor vi padlede ind til land og gik en 
tur i et smukt, skovklædt landskab. Vi 
spiste frokost med en imponerende 
udsigt og fik også tid til at samle 
blåbær. Tilbage på øen havde vi en 
afslappet eftermiddag med badning 
og snobrød, inden det blev tid til chili 

Grib Skov Trop - Vildmarksturen
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con carne med ris og majs. Dagen 
sluttede med lejrbål i vandkanten, 
mens solen gik ned; så smukt, at der 
nærmest ikke var et øje tørt!

Fredag morgen var det tid til at 
forlade Troldeøen. Nogle kilometers 
sejlads senere forlod vi Bredsjön og 
efter en kort og smertefri overbæring, 
kom vi til søen Nären, hvor der blev 
holdt frokostpause. Her mødtes vi 
med Edwin fra kanocentret, som 
hentede vores skrald og kom med 
mad til den sidste del af turen samt 
et nyt sæt kanohjul. Sejlturen nordpå 
ad Nären foregik i et meget afslappet 
tempo, hvor der var rigelig tid til at 
fiske (med gevinst) og bare at drive 
langsomt med strømmen. Sidst på 
eftermiddagen kom vi frem til en 
virkelig smuk sandstrand (sidenhen 
omtalt som ”Paradiset”), der lå på 
siden af en halvø langs søens vestlige 
bred. Bag stranden lå et bakkedrag, 
der foruden en fantastisk udsigt 
rummede et gigantisk forråd af 
velsmagende blåbær. I modsætning 
til mulighederne på Troldeøen kunne 
vi her – til alles tilfredshed - slå 
teltene op på et helt plant underlag. 
Inden aftensmaden (som denne 
aften bestod af skinke, majs og pasta, 
samt grillet Gedde) blev der tid til en 
badetur, og resten af aftenen gik med 
beach volley og hygge på stranden.

Lørdag blev om muligt en endnu 
varmere dag end de foregående og 

også ganske krævende. Efter at have 
spist havregrød spædet op med 
blåbær sejlede vi nordpå og forlod 
Nären ved den lille by Uvanå, som 
bestod af to rækker af svenskrøde 
huse. Herfra var en to km overbæring 
forbi et kraftværk op til åen Uvanå, 
som vi skulle følge nordpå ca. tre km 
(med vinden i ryggen). Derefter fulgte 
endnu en overbæring i efterhånden 
25 graders varme under den skyfrie 
himmel. Vi holdt frokostpause ved en 
af Sveriges største sten (Stora Stenen 
– af og til omtalt som Europas største), 
inden vi fortsatte kanovandringen 
nordpå op til søen Kvien. Her sejlede vi 
seks km i fin medvind op til en lille vig 
kaldet Siviken, hvor det var meningen, 
vi skulle overnatte to nætter. Derefter 
var planen, at vi skulle tilbage til 
Nären. Sammenlignet med det 
strandparadis, vi kom fra, var det nye 

overnatningssted dog lidt skuffende: 
Det var en lille græsplæne i en relativt 
mørk skov. Da vi samtidigt kunne se, 
at vinden netop dagen efter ville gå i 
nord og give medvind på tilbageturen, 
besluttede tropsledelsen og PL’erne 
at sejle tilbage en dag tidligere (altså 
søndag) og så have overliggerdag 
i Paradis i stedet. Efter en portion 
kjötbullar og et hyggeligt lejrbål gik 
vi tidligt i seng for at være friske til 
morgendagens krævende sejltur.

Søndag morgen var vinden ganske 
rigtigt gået i nord, hvilket lettede 
dagens sejltur en del. Da det 
samtidigt var blevet lidt køligere, og 
overbæringerne endda skrånede 
let ned af bakke, blev dagen ikke så 
anstrengende som den foregående 
dag. Vi kom tilbage til Paradis sidst 
på eftermiddagen, hvor alle tydeligvis 
følte sig hjemme, så teltene blev sat 
op i et hidtil uset tempo. Derefter 
var det tid til badning (det var blevet 
varmt og næsten vindstille) og hygge. 
Aftenens menu stod for første gang 
på frysetørret posemad, som har en 
uhyre simpel tilberedning: Der skal 
bare kogende vand i posen, og så skal 
man vente 5-10 minutter! 

Den næste dag havde vi overliggerdag. 
Her gik vi først en tur op til et 
udsigtspunkt nogle kilometer bag 
stranden. Herefter lavede spejderne 
Dalarheste (vi var ganske vist ikke i 
Dalarna på dette tidspunkt, men der 
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var udsigt til søens modsatte bred, 
som lå i Dalarna), blåbærmarmelade 
og snobrød. Det bør nævnes, at de 
mest ihærdige spejdere plukkede 
store poser fyldt med blåbær og endda 
også enkelte hindbær. Dagen sluttede 
med et stort lejrbål i vandkanten 
med rigtig god underholdning fra alle 
patruljer. Patruljerne havde fået til 
opgave at lave en takkesang/-tale, og 
det var helt rørende at høre.

Tirsdag var den sidste kanodag. Vi tog 
afsked med Paradis og sejlede op til 
Uvanå, hvor vi afleverede alt vores 
grej og oppakning samt fire kanoer til 
Edwin. Dernæst sejlede vi til Närens 
østlige bred, hvor der efter en frokost 
på stranden ventede en kort men 
særligt hård overbæring: Vi skulle 
bære kanoerne 800 meter over en 

bakke ad en lille stenet sti, hvor det 
ikke var muligt at bruge kanohjul. 
Spejdere giver heldigvis ikke op (så 
let), så overbæringen var klaret på 
under en time. Herefter manglede vi 
bare at sejle et par kilometer gennem 
nogle små søer, inden vi nåede tilbage 
til det sted, hvor vi satte kanoerne i 
vandet syv døgn tidligere. Efter en 
snackpause i skyggen (vi havde de 
fleste dage haft sådanne snackpauser 
med rosiner, nødder og mandler) 
trak vi kanoerne de sidste kilometer 
tilbage til kanocenteret. Resten af 
dagen stod på afslapning, posemad 
og hygge.

Onsdag tilbragte vi på og omkring 
kanocenteret. Om morgenen kunne 
spejderne melde sig til forskellige 
aktiviteter blandt emner som cykling, 
pandekagebagning, tovværksarbejde 
og førstehjælp. Dernæst havde vi 
picnic og badning ved den nærliggende 
sø, og på tilbageturen blev den lokale 
og meget idylliske kirke besøgt. 
Eftermiddagen fortsatte med et 
postløb, hvor patruljerne selv skiftevis 
stod for og besøgte posterne. Dagens 
højdepunkt var den store festmiddag 
med grillbøffer, bagekartofler og salat 
(en på dette tidspunkt noget uvant 
spise). Vi sluttede dagen med lejrbål 
i centrets tipi (det var det eneste sted 
på pladsen, hvor vi pga tørke måtte 
tænde bål). Her kunne vi konstatere, 
at akustikken bliver særligt god, når 

54 personer sidder sammenklemt i en 
lille tipi og synger lejrbålssange.

Torsdag formiddag sang vi 
fødselsdagssang for Rasmus, hvorefter 
vi pakkede og rengjorde telte og 
grej. Efter en tidlig frokost kunne 
vi vinkende tage afsked med Carin 
og Edwin og sætte os ind i bussen, 
der førte os tilbage til Danmark. 
Sammenlignet med turen derop var 
vi måske nok lidt mere trætte, men 
til gengæld en hel del mere brune og 
med betragtelig større armmuskler. 
Og så selvfølgelig særdeles mætte på 
gode spejderoplevelser!

Mange tak for en virkelig god tur! 

Med spejderhilsen

Anders Rønn-Nielsen
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Sommerlejr beretning

Hos Jens Langkniv har vi i år valgt at 
dele os op og holde to sommerlejre, 
én for miniulve og ulve og en anden 
for stifindere og storspejdere.  Det vi-
ste sig at være en stor succes, og alle 
have en god lejr.

Storspejderne og stifindernes lejr 
blev afholdt i Trevæld Spejdercenter, 
og hovedtemaet for lejren var BYG 
STORT! – og det må man sige der blev 
gjort.

Vi startede lejren den 29. juni og slut-
tede igen den 5. juli, så det var en 
dejlig lang lejr, hvor vi kunne nå en 
masse. 

Vi startede lejren med at melde til i 
spejder centret, og så gik vi straks 
i gang med at lave planer for vores 
byggeri. Stifinderne slog deres telte 
op, i mens vi storspejdere lavede en 
midlertidig bivuak til, hvis nu vi ikke 
ville blive færdige med vores byggeri 
i dag. Vores plan var at bygge en stor 
platform på to etager med bivuak på 
den første etage, som var to meter 
over jorden. 

Vi fik bygget rigtig meget rigtig hur-
tigt, så vi kunne godt pakke den gam-
le bivuak ned og slå en stor flot en op 
på platformen.  Stifinderne og nogle 
spejdere byggede en bålplads og et 
lille køkken-/opvaskebord. 

Vi brugte de første tre dage på at få 
bygget vores lejrplads færdig og rigtig 
flot, og det må man sige, den blev! Vi 
fik bygget en KÆMPE plaform på to 
etager med hængekøjer, bivuak, sol-
tag/dæk, stiger og alt, hvad der ellers 
hører til. Efter vi var færdig med vores 
byggeri på 3. dagen, tog vi på en hike 
hele vejen rund om Stubbegård Sø, 
15. 7km den ene dag og 8 den anden.  

Det var stifindernes første hike, og de 
fik lov til at gå selv. Vi gav dem num-
meret på en spejder, så de kunne 
ringe, hvis det gik hel galt, men det 
havde de ikke brug for! Dog var de så 
længe om at nå til overnatningsste-
det, at storspejderne blev bekymrede 
og måtte gå tilbage efter dem for at 
se, om de var gået forkert. Det var de 
dog ikke, de sad i en skov tæt på lej-
ren og holdt pause. 

Begge grene fik på lejren taget en 
masse duglighedstegn, og to storspej-
dere er næsten færdige med Væb-
nersnoren, så det er rigtig godt gået!

Vi fik en af dagene holdt en konge-
spilsturnering, som var til stor under-
holdning for alle. 

Vi storspejdere var selvfølgelig på o-
løb, dog gik det ikke som forventet. To 
af spejderne skulle pejle for at finde 
posterne, men når meterafstanden 
på papiret med pejlingerne er helt 
ved siden af, er det svært.

Vi sluttede lejren af med præmie-
overrækkelse, og så tog vi på velfor-
tjent sommerferie.

Miniulvene og ulvenes lejr blev af-
holdt ved Gammelstruplejren i fire 
dage, hvor der ellers bare blev hygget 
igennem og lavet en masse lækker 
mad over bål. Miniulvene dog kun i 
lejren to dage, de er jo ikke så store, 
men de to dage var en stor oplevelse 
for dem. 

Lejren gik jo ikke kun ud på at sidde 
ved bålet og spise lækker mad, men 
der skulle også kæmpes og dystes i 
mange færdigheder, derfor blev der, 
traditionen tro, også afholdt de store 
”Langknivlege”, hvor der blev dystet 
i alle mulige discipliner, og der blev 
kæmpet alt, hvad de havde lært. 

På lejren blev der selvfølgelig også ta-
get en masse duglighedstegn og øvet 
en hel masse, så ulvene kunne blive 
klar til at tage på sommer ferie.

Alt i alt var begge lejre rigtig gode, og 
nogle vi vil huske rigtig længe.  Nu er 
vi klar til en ny sæson med masser af 
træning og turneringer. 

Gul spejderhilsen, Maja Pedersen

Jens Langkniv - Sommerlejr
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Velkommen til landspatruljeturnering 2013 i Højby.

Så er det blevet tid til LPT, og vi glæder os til at byde jer alle velkommen til årets turnering. Her skal dystes i vaskeæg-
te gule spejderopgaver, og turneringen vil byde på en lang række udfordringer, som burde sætte enhver skrap spejder 
på prøve. 

Årets turnering bliver afholdt på Ridder Ebbe Trop og Floks fantastiske spejdergrund ved Højby Sø på adressen: Ny-
gårdsvej 27 D 4573 Højby

Husk at medbringe dagbog og vandrepræmier!

Forhåndstilmelding med angivelse af patrulje, antal deltagere og antal ledere bedes foretaget

senest 30. september til Line Højdal på mail Line_hojdal@hotmail.com eller telefon 21 90 15 82.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Line.

Med gul spejderhilsen

Ridder Ebbe Trop og Flok.

Landspatruljeturnering 2013
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Program
Lørdag

12.00 – Ankomst, anvisning af lejrpladser

13.00 – Flagparade med åbning af LPT 2013

13.15 – PL-møde, aflevering af foropgaver, dagbøger og     
vandrepræmier

13.30 – Start lejrarbejde

17.00 – Madudlevering

24.00 – Ro i lejren

Søndag

07.00 – Vækning

07.15 – Madudlevering

07.30 – Havregrødsdyst

08.30 – Up-to-standard

09.00 – Flagparade

09.15 – PL-møde/ lejrsport fortsat  

12.00 – Madudlevering

14.00 – Opgave + afgang hike

19.00 – Senest ankomst til hikepladsen + aftensmad

20.00 – Nat o-løb

Mandag

07.00 – Vækning

07.15 – Madudlevering

07.30 – Havregrødsdyst

08.30 – Up-to-standard

09.00 – Seneste afgang fra hikepladsen

12.00 – Seneste ankomst til lejrpladsen/ frokost

12.30 – Afgang dag o-løb/ hemmelig opgave og rapport-
skrivning

17.00 – Madudlevering og 

     feedback på lejrarbejde

21. 00 – Lejrbål og aflevering af hikerapporter

Tirsdag

07.00 – Vækning

07.15 – Madudlevering

07.30 – Havregrødsdyst

08.30 – Up-to-standard

09.00 – Flagparade

09.15 – PL-møde/ nedbrydning af lejr

09.30 – Forhindringsbane

11:30 – Tovtrækning og up-to-standard

12:30 – Frokost 

13:00 – Afslutningsparade

13.45 – Flaget stryges

Lejrbålsunderholdning

Lejrbålsunderholdningen skal i år have sagnet om Rid-
der Ebbe og hans to døtre som gennemgående tema. 

Af ting skal følgende indgå: Solvognen, en flintestens-
økse og en kjole. 

Varighed mindst 3 min og max 5 min.

Højby
LPT 2013

12.10.13 – 15.10.13
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Så er det atter ved at være efterår og tid til årets 
pioner- & roverturnering. 

 

 
 

Fra lørdag d. 12. oktober klokken 1400 og 24 timer frem vil området 
omkring Landspatruljeturneringspladsen, traditionen tro være tilføjet 

denne begivenhed med spejderopgaver af ekstra høj klasse.  
 

Der vil blive dystet tovværks- og kulsøarbejde, orientering, madlavning 
over bål og brødbagning. Ved sidste turnering blev vi enige om, at der 
ved dette års turnering skulle være et særligt fokus på den klassiske 
spejderfærdighed, at tænde ild med ildbor. Så stram ildborsbuen, læs 
spejdersport grundigt og øv, øv, øv jer, så du og dit sjak kan komme i 

træning til dette års dyst på klassiske spejderfærdigheder.  
 

Tilmelding sendes senest d. 1. oktober på åbent postkort til Dennis 
Christensen, Maglekildevej 16, 4tv, 1853 Frederiksberg.  

Angiv kontakt e-mailadresse på postkortet. 
 

Efter tilmelding vil I modtage en e-mail med information om, hvad der 
skal medbringes. 

 
Prisen for hele herligheden er 300 kroner. 

 
Vi glæder os til at dele denne spejderoplevelse med jer hos Ridder Ebbe 

Trop i Vestsjælland. 
 
 

Med gul spejderhilsen 
Claus, Henrik, Christian,  
René, Henning & Dennis 

Turnering 2013 
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Ledertræf 2013

Hvor vi kommer fra og hvor vil vi hen?
Ledertræf 2013 - 16.-17. november
Port Arthur - start lørdag kl. 10.30 og slut søndag kl. 13.00
Årets ledertræf vil være lidt anderledes end det plejer at være. På ledertræffet skal vi naturligvis have 
vores grenmøder og lave sjove aktiviteter sammen, men vi skal også arbejde med korpsets strategi for de 
kommende år. 
Strategiarbejdet skal sikre, at vi bliver mere fokuserede på, hvem vi er som korps og på hvilke værdier, vi 
har. Hvordan vi ser udviklingen for korpset og grupperne i fremtiden? 
Over de seneste 5 år er korpset vokset meget, mange nye ledere er kommet til, og derfor kan det være 
sundt at stoppe op og tænke over, hvor vi kommer fra og hvor vi vil hen. 

Alle ledere får invitationer - men reserver allerede nu weekenden. 
Vi glæder os til at se jer - Med Gul Spejder hilsen Frie Fugle og Korpsstyrelsen

(foto: Jens Ottoson/Shutterstock)
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Sæt allerede nu tid af til 
at deltage i korpslejren 2014

Alle medlemmer af De Gule Spejdere i Danmark kan deltage plus specielle gæster
efter aftale. Lejren afholdes lørdag 2. august – lørdag 9. august 2014 på Spejder-
centeret Gurredam i Helsingør.

Temaet for Korpslejren er Det Vilde Vesten. Vi skal alle være indbyggere i Western-
byen Gurreville, hvor vi udklædt som cowboys, indianere, mexicanere, guldgravere, pelsjægere, revolver-
mænd, soldater, can-can piger m.m. engagerer os i kampen om at få valgt lige netop vores kandidat til
den ledige borgmesterpost.

Prisen er 1000 kr. pr deltager. Korpset yder transportgodtgørelse efter gældende regler.
Tilmelding gruppevis senest 1. maj 2014, hvor der indbetales et depositum på 300 kr. pr deltager. 
Endelig tilmelding og restbetaling senest 15. juni 2014.

Der vil være for- og efterlejr 3 dage før og 2 dage efter hovedlejren. Her skal vi bruge 20 praktisk
anlagte pionerer, rovere el. ledere til af bygge op og bryde ned. Deltagergebyret reduceres med 200 kr.
for hver dags deltagelse i for- og efterlejren. Tilmelding til for- og efterlejr senest 1. maj 2014.
Invitation vil blive udsendt i december 2013.

De Gule Spejdere i Danmark

invitation:Layout 1  01/08/13  15:12  Side 2
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Merton Batling stiler mod 
at blive ny borgmester i 
Gurreville, når Frank 
McGurre træder tilbage. 
Gurreville Gazette intervie-
wer den måske kommende 
borgmester.

Merton Batling stiler mod at 
blive ny borgmester i Gurre-
ville, når Frank McGurre træ-
der tilbage. Gurreville Gazette  
interviewer den måske kom-
mende borgmester.
GG: Merton, du er mest kendt 
i Gurreville som forfatter og 

udgiver af praktiske håndbøger 
om indianer-færdigheder, cow-
boy-kogebøger og lignende. 
Hvordan kan det være at du nu 
går efter borgmesterposten?
MB: Siden jeg kom til Gur-
reville for 7 år siden har jeg 
brændt for byens udvikling.  
Ingen anden har som jeg enga-
geret mig i både stort og småt. 
Mange af mine allerbedste 
idéer er dog blevet nedstemt af 
byrådet. Så nu synes jeg at det 
er min tur til at bestemme, så 
vi kan få alle mine gode forslag 
gennemført.
GG: Hvorfor skulle byens bor-
gere stemme på dig fremfor på 
en anden kandidat?
MB: Well, nu er der jo indtil 
videre ikke andre kandidater 
end mig, så det er jo i hvert fald 
en udmærket grund til at stem-
me på mig. Derudover mener 
jeg at mit store kendskab til 
alle byens borgere vil være en 
god forudsætning. Endelig skal 
en borgmester som bekendt 
være god til at tale, og på dette 
punkt er jeg ikke i tvivl om at 

jeg overgår alle andre mulige 
kandidater, som ville kunne 
finde på at stille op.
GG: Hvad vil være dit valg-
program?
MB: Jeg vil bl. a. arbejde for 
at gøre Gurreville kendt i he-
le Vesten så vi kan tiltrække  
massevis af nye indbyggere til 
byen. Skatten skal hæves for 
de rigeste borgere, og almin-

delige cowboys og småhand-
lende skal helt fritages for at  
betale skat. Desuden vil jeg  
arbejde for bedre forhold for 
trykkeri-branchen.
GG: Merton, vi ønsker dig  
held og lykke med din valg-
kampagne.
MB: Tusind tak. Vil du ikke 
købe en stifinder-bog?

Interview med 
borgmesteren

Gurrevilles mangeårige borg-
mester Frank McGurre har 
meddelt at han trækker sig 
tilbage fra borgmesterposten 
til næste sommer. Gurreville 
Gazette bringer her et eks-
klusivt interview med den  
afgående borgmester.

Finnys Saloon holder 
høstbal på lørdag. 
  
Byens borgere inviteres til 
høstbal i anledningen af den 
veloverståede høst. Cowfoot 
& Sons spiller op til dans. 

Tragisk dødsfald.
Sheriffen er død!  

Gurrevilles korrespondent 
beretter om byens afholdte 
sherif der i går pludseligt 
afgik ved døden. 

BREAKING: Første borgmester-kandidat har meldt sig
Est. 1789 Lørdag, 17. august, 1813 Pris   $ 0.10

Ansvarlig redaktør F. Press
Lokalavis for Gurreville og omegn

Merton Batling, som vi alle kender ham 
- ivrigt gestikulerende i samtale med en mulig kunde
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Sæt allerede nu tid af til 
at deltage i korpslejren 2014

Alle medlemmer af De Gule Spejdere i Danmark kan deltage plus specielle gæster
efter aftale. Lejren afholdes lørdag 2. august – lørdag 9. august 2014 på Spejder-
centeret Gurredam i Helsingør.

Temaet for Korpslejren er Det Vilde Vesten. Vi skal alle være indbyggere i Western-
byen Gurreville, hvor vi udklædt som cowboys, indianere, mexicanere, guldgravere, pelsjægere, revolver-
mænd, soldater, can-can piger m.m. engagerer os i kampen om at få valgt lige netop vores kandidat til
den ledige borgmesterpost.

Prisen er 1000 kr. pr deltager. Korpset yder transportgodtgørelse efter gældende regler.
Tilmelding gruppevis senest 1. maj 2014, hvor der indbetales et depositum på 300 kr. pr deltager. 
Endelig tilmelding og restbetaling senest 15. juni 2014.

Der vil være for- og efterlejr 3 dage før og 2 dage efter hovedlejren. Her skal vi bruge 20 praktisk
anlagte pionerer, rovere el. ledere til af bygge op og bryde ned. Deltagergebyret reduceres med 200 kr.
for hver dags deltagelse i for- og efterlejren. Tilmelding til for- og efterlejr senest 1. maj 2014.
Invitation vil blive udsendt i december 2013.

De Gule Spejdere i Danmark
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Gurrevilles mangeårige borg-
mester Frank McGurre har 
meddelt at han trækker sig 
tilbage fra borgmesterposten 
til næste sommer. Gurreville 
Gazette bringer her et eks-
klusivt interview med den 
afgående borgmester.

GG: Frank McGurre, vi kender 
til din historie her i Gurreville, 
men hvad lavede du egentlig 
inden du kom hertil? 
FMG: Som navnet antyder, 
kommer jeg oprindeligt fra 
Skotland. Jeg er født i Glas-
gow som næst-yngste søn i en 
familie med 16 børn. Familien 
var fattig, men stolt, og min far 
påstår at vi nedstammer i lige 
linie fra den danske konge Val-
demar Sejr. Hele min barndom 
sov jeg i en skotøjsæske i bryg-
gerset. Da jeg var 14 år gam-
mel, skulle mine forældre bruge 
skotøjsæsken til min lillesøster, 
så jeg blev sendt ud i den store 
verden for at klare mig selv. Jeg 
fik hyre som skibsdreng på et 
hvalfangerskib. Desværre var 
kaptajnen så glad for whisky 
at han havde svært ved at læse 
kompasset, så efter en tur, hvor 
han havde kigget særligt dybt i 
flasken, endte vi i New York i 
stedet for Glasgow. Det gjorde 
nu ikke så meget for mig, for 
jeg havde hørt at i New York 
lå guldet og flød i gaderne, så 
man behøvede bare at bukke 
sig og samle det op for at blive 
rig. Så jeg gik i land. Det var 
nu ikke guld, men hårdt arbejde 
der ventede mig. Jeg startede 
som skopudser, og efter at have 
pudset sko i 10 år, havde jeg 
sparet så meget sammen at jeg 

kunne købe guldgraverudstyr, 
en kærre og en hest. Med kærre 
og hest drog jeg mod vest for at  
lede efter guld. De første år  
gravede jeg masser af huller 
uden at jeg fandt et eneste gram 
guld. Men pludselig en dag, da 
jeg vandede min hest i den lille 
flod ved foden af de sorte bjer-
ge, så jeg noget der glimtede i 
sandet. Jeg tog en stor skovl-
fuld sand i vaskebaljen, og da 
jeg havde vasket sandet væk lå 
der en fin lille bunke guldklum-
per tilbage. Det samme gentog 
sig med den næste skovlfuld 
sand. Og den næste igen…..  
Og så var min lykke gjort. 
GG: Det er 30 år siden  
du grundlagde Gurreville. 
Hvordan gik det til? 
FMG: Efter at jeg havde fundet 
guld, havde jeg fået råd til at 
bygge det hus, som jeg altid 
havde ønsket mig. Jeg valgte 
stedet her, fordi det er tæt på 
skoven, hvor man kan jage 
og tæt på søen, hvor man kan  
fiske. Kort tid efter at jeg havde 
bygget huset kom Finny Cow-
foot og hans kone forbi. Finny 
spurgte, om det var okay at han 
byggede en saloon ved siden af 
mit hus, hvilket jeg selvfølgelig 
sagde ja til. Det første stykke 
tid var jeg den eneste kunde i 

saloonen, men forretningen gik 
strygende, og Finny besluttede 
at udvide med en barbersalon. 
Den gik dog lidt trægt i starten, 
da jeg havde fuldskæg i den pe-
riode. Efterhånden rygtedes det i  
området at man i Finnys saloon 
kunne få de bedste kålpølser  
i hele Western Territory, og  
flere og flere valgte at bygge 
hus i området. Efterhånden blev 
vi så mange at vi kunne kalde 
os selv for en by, så jeg ud-
nævnte mig selv til borgmester 
og gav byen navnet ”Gurre-
ville” efter dens første borg-
mester. Senere kom smeden, 
bedemanden, handelsstationen 
og alle de andre, og sådan gik 
det slag i slag indtil i dag, hvor 
vi er næsten femhundrede ind-
byggere i byen.
GG: Hvad er du mest stolt af at 
have opnået i din borgmester-
periode? 
FMG: Jeg er allermest stolt af 
at Gurreville er en by, hvor alle 
nyder samme rettigheder og  
respekt. I mange andre dele af 
landet er der krig med indianer-
ne, men her i Gurreville lever 
vi sammen i fred og fordrage-
lighed uanset om vi er hvide,  
indianere eller kinesere. Også 
kvinderne har lige rettigheder I 
Gurreville. Jeg er også stolt af 

at have indført forbuddet mod 
at spytte på gaden og brugen 
af bandeord. Min aversion mod 
spytning stammer helt tilbage 
fra min barndom. Når man bor 
2 forældre og 16 børn i en  
2-værelses lejlighed er det altså 
svært at undgå at ramme én af 
de andre, når man spytter. Og 
af en eller anden grund var det  
altid mig som blev ramt, når 
mine ældre søskende spyttede.
GG: Hvem synes du skal være 
den nye borgmester i Gurreville? 
FMG: Det er ikke mig, men 
byens borgere, som skal vælge 
den nye borgmester. Jeg håber 
at de vil vælge én person, som 
vil fortsætte med at udvikle 
Gurreville til en moderne stor-
by. Jeg håber også at den nye 
borgmester vil opretholde for-
budet mod bandeord og spytten 
på gaden.
GG: Hvad skal du lave, når 
du har overdraget borgmester- 
kæden til din efterfølger? 
FMG: Først vil jeg fejre det 
med en ekstra stor portion  
kålpølser i Finnys saloon, og 
derefter vil jeg kaste mig over 
min sommerfuglesamling, som 
er blevet lidt forsømt i min  
borgmesterperiode.

Interview med borgmester Frank McGurre
Side 2 Gurreville Gazette Lørdag, 17. august, 1813
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Interview med borgmester Frank McGurre

Liden pølse vælter stort 
læs. Gazettens korrespon-
dent beretter:

Gurrevilles afholdte sherif 
Morgan Sorenson afgik i går  
pludseligt ved døden. Efter 
at han i årevis har bekæmpet 
farlige forbrydere som Tommy 
Tolvfinger og Wilson-brødrene 

var det paradoksalt nok en kål-
pølse, som endelig fik ram på 
vores frygtløse sherif. Morgan 
sad i går aftes i saloonen og spi-
ste aftensmad, da han pludselig 
sprang op, tog sig til halsen og 
faldt bevidstløs om på gulvet. 
Doc Winther blev tilkaldt og 
kunne konstatere at et stort styk-
ke af Finny Cowfoots kålpølse 

havde sat sig fast i sheriffens 
luftrør. Selvom Doc fik fjernet 
pølsen og hældt et glas whisky i 
munden på både sig selv og she-
riffen, var det desværre for sent. 
Morgan Sorensons sidste ord 
var: ”Ræk mig lige agurke- 
salaten”. Han efterlader sig et 
ukendt antal uægte børn og en 
stribet kat.

MISS MOLLYS
MADKLUMME

På den kolde prærieaften luner 
lidt varm suppe og mætter dejligt.

The Senoritas Gulf 
Coast Seafood Soup____________________

1 kg blåmuslinger
1 løg, finthakket
2 fed hvidløg, presset
2,5 dl vand
Salt
Olivenolie

500 g laks, i store stykker
175 g friske rejer
2-3 løg, skåret i stykker
3-4 gulerødder i skiver
3-4 bladselleri i skiver
1 glas stærk salsa
1 spsk røget paprika
1 tsk salt
4 grønne chili
2 stk laurbærblade
6-7 dl fiskebouillon

Til servering:
4 stk tortillas
Frisk koriander/persille
500 g ris ____________________
Begynd med at koge muslinger-
ne: Svits løg og hvidløg i lidt olie. 
Tilsæt muslinger, vand og salt. 
Læg låg på og lad muslingerne 
koge, indtil de har åbnet sig. Gem 
vandet til senere brug.

Svits løg, gulerødder og bladsel-
leri i en gryde. Tilsæt kogevandet 
fra muslingerne, salsa, chili, laur-
bærblade og vand. Lad det hele 
simre under låg 15 - 20 minutter. 
Derefter lægges laksen i. Lad 
det simre yderligere 5 minutter. 
Varm muslinger og rejer i gryden 
og server suppen i dybe tallerke-
ner med de kogte ris for at bryde 
den stærke smag.

Skær tortillas i strimler. Rist dem 
nogle få minutter på panden. Ved 
serveringen drysses strimlerne 
over suppen sammen med kori-
ander eller persille.

Stillingsannonce

Gurreville søger ny sherif
En stilling som sherif i Gurreville er pludselig blevet ledig.  
Vi søger: 
Til stillingen søges en myndig person m/k med nerver af stål og gode skyde-egen-
skaber. De vigtigste opgaver for den nye sherif vil være at beskytte byen mod Gary 
Gunslinger og hans bande og sørge for at byens borgere ikke spytter på gaden 
eller bruger bandeord. Med stillingen følger desuden ansvaret for en stribet kat.  
Vi tilbyder: 
Stillingen aflønnes med 30 dollars plus et særligt fare-tillæg på 6 dollars om ugen. 
Der stilles fri ammunition og firma-hest til rådighed, som beskattes efter statens 
takster. Sheriffen kan desuden spise kålpølser i saloonen til halv pris. 
Interesserede kandidater bedes henvende sig på borgmester-kontoret.

Et tragisk dødsfald

Lørdag, 17. august, 1813 Gurreville Gazette Side 3
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Interview med borgmester Frank McGurre

Liden pølse vælter stort 
læs. Gazettens korrespon-
dent beretter:

Gurrevilles afholdte sherif 
Morgan Sorenson afgik i går  
pludseligt ved døden. Efter 
at han i årevis har bekæmpet 
farlige forbrydere som Tommy 
Tolvfinger og Wilson-brødrene 

var det paradoksalt nok en kål-
pølse, som endelig fik ram på 
vores frygtløse sherif. Morgan 
sad i går aftes i saloonen og spi-
ste aftensmad, da han pludselig 
sprang op, tog sig til halsen og 
faldt bevidstløs om på gulvet. 
Doc Winther blev tilkaldt og 
kunne konstatere at et stort styk-
ke af Finny Cowfoots kålpølse 

havde sat sig fast i sheriffens 
luftrør. Selvom Doc fik fjernet 
pølsen og hældt et glas whisky i 
munden på både sig selv og she-
riffen, var det desværre for sent. 
Morgan Sorensons sidste ord 
var: ”Ræk mig lige agurke- 
salaten”. Han efterlader sig et 
ukendt antal uægte børn og en 
stribet kat.

MISS MOLLYS
MADKLUMME

På den kolde prærieaften luner 
lidt varm suppe og mætter dejligt.

The Senoritas Gulf 
Coast Seafood Soup____________________

1 kg blåmuslinger
1 løg, finthakket
2 fed hvidløg, presset
2,5 dl vand
Salt
Olivenolie

500 g laks, i store stykker
175 g friske rejer
2-3 løg, skåret i stykker
3-4 gulerødder i skiver
3-4 bladselleri i skiver
1 glas stærk salsa
1 spsk røget paprika
1 tsk salt
4 grønne chili
2 stk laurbærblade
6-7 dl fiskebouillon

Til servering:
4 stk tortillas
Frisk koriander/persille
500 g ris ____________________
Begynd med at koge muslinger-
ne: Svits løg og hvidløg i lidt olie. 
Tilsæt muslinger, vand og salt. 
Læg låg på og lad muslingerne 
koge, indtil de har åbnet sig. Gem 
vandet til senere brug.

Svits løg, gulerødder og bladsel-
leri i en gryde. Tilsæt kogevandet 
fra muslingerne, salsa, chili, laur-
bærblade og vand. Lad det hele 
simre under låg 15 - 20 minutter. 
Derefter lægges laksen i. Lad 
det simre yderligere 5 minutter. 
Varm muslinger og rejer i gryden 
og server suppen i dybe tallerke-
ner med de kogte ris for at bryde 
den stærke smag.

Skær tortillas i strimler. Rist dem 
nogle få minutter på panden. Ved 
serveringen drysses strimlerne 
over suppen sammen med kori-
ander eller persille.

Stillingsannonce

Gurreville søger ny sherif
En stilling som sherif i Gurreville er pludselig blevet ledig.  
Vi søger: 
Til stillingen søges en myndig person m/k med nerver af stål og gode skyde-egen-
skaber. De vigtigste opgaver for den nye sherif vil være at beskytte byen mod Gary 
Gunslinger og hans bande og sørge for at byens borgere ikke spytter på gaden 
eller bruger bandeord. Med stillingen følger desuden ansvaret for en stribet kat.  
Vi tilbyder: 
Stillingen aflønnes med 30 dollars plus et særligt fare-tillæg på 6 dollars om ugen. 
Der stilles fri ammunition og firma-hest til rådighed, som beskattes efter statens 
takster. Sheriffen kan desuden spise kålpølser i saloonen til halv pris. 
Interesserede kandidater bedes henvende sig på borgmester-kontoret.

Et tragisk dødsfald
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Gurreville persongalleri og forbryderalbum
Side 4 Gurreville Gazette Lørdag, 17. august, 1813

Martha Jane Canarray
Alias: Calamity Jane 
Fødeby: Princeton, Missouri
Beskæftigelse: Spejder
Bemærkninger: General Crooks 
spejder og fabelagtig skarpskytte. 

Merton Batling
Alias: Fast Mouth 
Fødeby: Gorlose, Hillrod
Beskæftigelse: Forfatter
Bemærkninger: Kvart Arapaho 
indianer og borgmesterkandidat. 

William H. Bonney II
Alias: Billy the Kid 
Fødeby: New York
Beskæftigelse: Cowboy, røver
Bemærkninger: Frygtløs skytte, 
rutineret rytter og dygtig spiller. 

H. A. Draper
Alias: The Moose 
Fødeby: Gorlose, Hillrod
Beskæftigelse: Bedemand, m.m. 
Bemærkninger: Succesfuld hand-
lende i ligkister, lån og trævarer. 
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Fra lørdag kl. 13 til søndag kl. 15 er der Primikursus i 
solid og praktisk spejderviden.
Kurset giver en solid forståelse for De Gule Spejderes 
arbejde og et kick til den daglige ledergerning.
Kurset foregår i området omkring LPT og Pioner/ 
Roverturneringen, hos Ridder Ebbe Trop i Højby.

Tilmelding skal ske til Morten på primi@knob.dk  
 
Efter tilmelding fremsendes information om kurset, 
samt et tilskudsgivende kursusprogram. Prisen for  
kurset er 300 kroner og opkræves via troppens kasserer.

Vi glæder os til at dele denne lederoplevelse med jer og 
håber på rigtig mange deltagere denne weekend.

Med spejder hilsen
Morten & Co

invitation   1 05/08/13   22.03
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Hvad er Woodbeads?

Woodbeads er det sidste kursus i korpsets række af le-
derkurser og bygger oven på primikurset og lederkurset. 
Kurset samler trådene fra de tidligere lederkurser med 
henblik på at gøre dig i stand til fremadrettet at videreud-
vikle dine lederevner igennem en revurdering af dine er-
faringer. Kurset er navngivet efter de to træperler (wood-
beads), som den enkelte leder tildeles i forbindelse med 
afslutningen at kurset. Historien om træperlerne stammer 
tilbage fra de lederkurser, som B.P. afholdt i sin tid. Her 
uddelte han perler fra en halskæde, han havde bragt med 
hjem fra belejringen af Mafeking i Afrika.

Kursets formål og indhold

Formålet med kurset er at forbedre den enkelte leders 
færdigheder som leder, og udgangspunktet vil være en 
fastlæggelse af den enkeltes styrker og svagheder. Som 
deltager i kurset vil du blive præsenteret for forskellige 
personlighedstyper samt nogle af de gængse undervis-
nings- og motivationsteorier. På denne baggrund og i sam-
spil med andre ledere – såvel nationalt som internationalt 
– vil du få større indsigt i, hvordan du fungerer som leder, 

og du vil også være i stand til at overveje, hvordan dine 
lederevner kan forbedres i fremtiden. Efter en række teo-
retiske, praktiske og ”spejdermoralske” input vil du endvi-
dere som kursusdeltager få mulighed for at opnå denne 
forbedring gennem et praktisk forløb.

Kursets opbygning

Kurset består af seks dele: To nationale undervis-
ningsweekender, en international forlænget undervis-
ningsweekend, to opgaver som løses hjemme imellem 
undervisningsweekenderne samt et woodbeadsprojekt. 
Kursets struktur er illustreret på figuren nedenfor. Der 

Woodbeadskurset



er ingen tidsbegrænsning på hvor lang tid, der må gå, fra 
man påbegynder kurset, til man skal have færdiggjort det. 
Men de enkelte dele af kurset skal tages i den viste ræk-
kefølge. Den internationale del gennemføres i WFIS-regi. 
Datoen ligger ikke fast endnu. 

Woodbeadsprojektet løber gennem hele kurset. Projektet 
giver mulighed for fordybelse og dygtiggørelse inden for et 
relevant emne samtidig med, at der oparbejdes viden til 
gavn for dig selv og resten af korpset. Projektet besluttes 
af den enkelte leder og godkendes af woodbeadsteamet 
samtidig med, at der tilknyttes en vejleder. Der er meget 
brede rammer for, hvad der kan godkendes som et projekt, 
men ideen er, at det skal være af en vis størrelse, og at det 
på en eller anden måde er til gavn for korpset eller en af 
grupperne. Eksempler på projekter kunne være: Bygning 
af bålhytte/shelter med udfærdigelse af arbejdstegnin-
ger, regnskab, planlægning af arbejdet, byggetilladelser 
og en afsluttende rapport med erfaringer til rådighed for 
resten af korpset. Fremstilling af en friluftskogebog med 
egne opskrifter og illustrationer udgivet af korpset, eller 
planlægning og styring af en korpslejr med regnskab, ma-
terialelister, hjælperplanlægning og regnskab. Også dette 
projekt kunne afsluttes med en rapport, som således stil-
ler erfaringer til rådighed for resten af korpset.

Deltagelse

Kurset bygger på den enkeltes ledererfaringer, hvorfor 
kurset henvender sig til ledere, som har gennemført pri-
mi- og lederkursus, og som efterfølgende har haft mini-
mum et års ledergerning.

Kurset kører første gang i 2014 med den første nationale 
del næstsidste weekend i januar (d. 18-19). Så hvis du al-
lerede har gennemført primi- og lederkursus og har mod 
på at videreudvikle dig som leder, så tilmeld dig på www.
gulspejder.nemtilmeld.dk

Tilmeld dig allerede nu, så vi kan begynde at danne os et 
overblik over deltagerne. 

Prisen for kurserne er 200 kr. pr. modul i Danmark. Prisen 
for den internationale del afhænger af, hvor kurset afhol-
des, men forvent ca. 400 kr. Vi opfordrer til at søge tilskud 
i den lokale gruppe til deltagelsen og i de fleste kommu-
ner, kan der også fås tilskud til lederuddannelse. 

Har du yderligere spørgsmål til kurset, er du velkommen 
til at kontakte os på michael@woodbeads.dk og anders@
woodbeads.dk

Med venlig hilsen

Woodbeadsteamet
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TØNDERMATERIALE TIL ILDBO-
RING

I denne anden artikel om ildboring gi-
ver vi gode råd omkring ”tøndermate-
rialet”. ”Tønder” er et gammelt dansk 
ord for ”let antændeligt materiale” og 
er beslægtet med ordet ”tænde”. Ved 
ildboring har tøndermaterialet til for-
mål at få den varme glød fra ildborin-
gen til at fænge til de første små flam-
mer, hvorfra et bål kan antændes.

Hvilke materialer man skal anvende 
afhænger naturligvis af, hvor i verden 
man er. I Afrika findes der mange for-
skellige tørre buske, hvorfra man la-
ver tønder ved at fnuldre barken, og 
i de arktiske egne er mosser og rens-
dyrlav et godt bud på tøndermateria-
le. Ifølge danske spejdertradition har 
tønder været inddelt i tre grupper. 
Først er der de rene naturvarer, som 
det dog kræver woodcrafteksper-
tise at finde. Det er f.eks.: Fyrsvamp, 
birke- og enebærbark og frøuld. Den 
næste gruppe består af forarbejdede 
materialer, der ikke hentes i naturen, 
men i butikker. Det er f.eks.: Tvist, blår 
og ståluld. Dette hører egentlig ikke til 
den primitive spejdersport, men er let 
at få fat på og har derved vundet ind-
pas gennem tiden. Den tredje gruppe 
af tøndermaterialer fremkommer ved 
forædling af de allerede nævnte ma-
terialer. Forædlingen har til formål at 
gøre godt materiale endnu lettere at 
antænde. Det er f.eks. askeimpræg-
nering af tøndersvamp og forkulning. 
Dette er tøndermateriale for en hard-
core pioner og rover. 

Fælles for alt tønder er, at det er me-
get fint materiale – og til sammen-
ligning mener man her finere end fx 
små grangrene. Fælles er også, at det 

skal være KNAS TØRT. Den mindste 
fugt kan få gløden til at gå ud. Derfor 
må tøndermateriale ALDRIG ligge di-
rekte på jorden – opbevar det fx i en 
lille læderpose eller i et olieskind.

Gruppe 1: Tønder du henter 
i naturen
FYRSVAMP

Fyrsvampen, som tidligere kaldtes 
tøndersvampen, er som skabt til vort 
formål. Før tændstikken vandt udbre-
delse for 150 år siden anvendtes en 
væge af fyrsvamp til at opfange gni-
sten, når man slog ild med sit fyrtøj. 
Svampen kan også anvendes til opbe-
varing og transport af gløder, da den 
kan holde gløder ”levende” i mere 
end en uge.

Fyrsvampen vokser som oftest på 
gamle bøgetræer. Den danner store, 
hovformede, grålige frugtlegemer, 
som vokser år for år. Svampen kan 
blive op til 10 år gammel og op mod 
en halv meter bred. Svampen kan 
indsamles hele året. Den sidder tem-
melig godt fast, så anvend en solid 
kniv. Indsamling af svampen skader 
ikke træet, men svampene vokser ret 
langsomt, og da der kun skal anven-
des meget lidt fyrsvamp til hver op-
tænding, skal du kun indsamle det, du 
har behov for.

Fyrsvampen skal findeles inden brug. 
Det er kun det læder- eller fløjlsagtige 

lyse kød i toppen over lamellerne, vi 
skal bruge. Svampen skæres derfor i 
3-4 mm tykke skiver. Lamellerne klip-
pes af med en saks. Området, der er 
tilbage, skal være på størrelse med en 
femmer. Disse stykker gennembankes 
og nulres let for at løsne de enkelte 
fibre fra hinanden.

For at fyrsvampen kan anvendes som 
optænding, skal den være HELT tør. 
Ved almindelig tørring kan dette tage 
en hel sommer, så vi kan tage ovnen 
i brug og lade svampen tørre ved lav 
varme. Helt tørret fyrsvamp kan fæn-
ge uden yderligere behandling, men 
det er lettere at få den til at fænge 
ved at oparbejde kvaliteten.

BIRKEBARK

Birketræet findes i hele Europa, og 
træet kaldes også for ”overlevelses-
træet”, da det er et fantastisk træ til 
mange formål. Barken fra birketræ 
indeholder olie, som bl.a. har været 
anvendt til at fremstille birkebark-
tjære af. Olien gør barken meget let 
antændelig, og selv når barken er lidt 
fugtigt, kan dampene fra olien få bar-
ken til at brænde. Birkebark kræver 
dog ofte en flamme for at antændes, 
så det er ikke optimalt som det første, 
gløden rammer. Men er der først små 
flammer, findes der næppe meget 
bedre naturmateriale til at ”fange” 

Så fortsætter vi med 
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flammer og derefter lave større flam-
mer. Det er kun de papirtynde yderste 
lag af birkebarken, du skal samle. De 
tørre stykker nulres i hånden, til du 
næsten har træuld.

ENEBÆRBARK

Enebær er i spejderøjne ensbetyden-
de med ”optændingsbrænde”, så det 
giver næsten sig selv, at det også er 
godt tønder. Årringene i træet er så 
tætsiddende, smalle og indeholdende 
meget lidt vand, at træet kan brænde 
selv i frisk tilstand. Dette udnyttes af 
samerne, da der er mange enebær i 
Finland. I Danmark er der desværre 
ikke mange enebær tilbage, så spørg 
dig for, inden du fjerner bark fra træer 
på overdrev og andre steder. Du skal 
have fat i barktrævlerne – helst dem, 
der hænger løst forneden på store, 
gamle buske. Rul dem under foden, 
til de hårde dele bliver pulver, tag 
dem så op i hånden, og fortsæt med 
at nulre dem, til du får en blød masse, 
hvor alle de hårde dele er borte.

FRØSTANDE FRA DUNHAMMER , 
TIDSEL M.FL

I Danmark findes flere arter af planter, 
der får frøstande, der kan benyttes til 
optænding. Frøstandene er meget 
fint materiale, som er nærmest dun- 
eller vatagtige, når de er helt tørre. 
Inden for botanikken benævner man 
”fnulleret” som frøuld. Frøuld er ved-
hæftet frøene, og frøulden har til for-
mål at sprede frøene fx ved at kunne 
flyde på vand. Derfor ses frøuld ofte 
på planter, der står sumpede steder 
ved åer og søer. Frøulden kan ”hø-
stes” det meste af efteråret. Gerne 
på dage efter en længere tør periode 

– så skal man ikke selv tørre det så 
meget.I Danmark findes to arter af 
dunhammer, som ofte vokser langs 
med vandløb og andre sumpede ste-
der. Dunhammers hunaks bliver efter 
blomstring til frø med frøuld. Frøul-
den fra dunhammer er fintmasket 
plantemateriale med masser af luft 
imellem – perfekt til optænding fra 
en glød. Dunhammer sætter frø i no-
vember-december. Ved ”høst” læg da 
frøulden ned i en pose, ellers flyver 
den væk ved det mindste vindpust.

Frøuld ses også hos diverse tidse-
larter, som jo kan findes i vejkanter, 
på overdrev og mange andre steder. 
Disse frø kan plukkes i juli-august må-
ned.  Også frøuld fra dueurt kan an-
vendes. Der er flere arter i Danmark. 
De har alle lyserøde blomster og er 
meget almindelige i Danmark.

MOS, GRÆS OG HALM

Der findes mange arter af mosser fra 
dem, du finder i græsplæner til dem, 
der hænger i træerne. Særlig hænge-
mos, som er meget udbredt fx i Sve-
rige, er god til optænding, da den jo 
netop hænger og tørrer i træerne. 
Som ved al tønder skal mossen være 
knastør, før den er letantændelig.

Alle større arter af græsser kan, sær-
ligt når de blive forveddede og knas-
tørre i sensommeren, bruges til op-
tænding, ligesom halm kan benyttes. 

Gruppe 2: Tønder du køber 
dig til
TVIST, BLÅR OG STÅLULD

Tvist bruges som pudseklud og består 
af fint bomuldsgarn. 

Blår er et affaldsprodukt ved fremstil-
ling af hør og hamp og bliver benyt-
tet fx i møbelpolstrerindustrien og 
Vvs-branchen til rørsamlinger. Husk, 
blåret skal være helt rent. Anvend 
ikke de typer, der er imprægneret 
mod brand. Begge dele kan rimelig 
let købes hos isenkræmmeren eller 
lignende steder.

Ståluld har vi jo tit ved hånden til at 
rense gryder med, men som ved blå-
ret gælder det, at stålulden skal være 
ren og ikke den med tilsætningsstof-
fer – i dette tilfælde sæbe. Ståluld 
spreder gløden, men laver ikke en 
flamme.

Gruppe 3: Tønder fremkom-
met ved forædling.
ASKEMETODEN

Hvis fyrsvamp imprægneres med 
aske, bliver den meget lettere at an-
tænde. Fyrsvampen skal koges i en 
blanding af bålaske og vand.

½ del aske

¼ del svampe

¼ del vand

Kog blandingen i mindst 20 minutter, 
skyl stykkerne og lad dem tørre på en 
avis. Når de er tørre, nulres de bløde 
igen. De helt tørre stykker opbevares 
i en lille dåse.

FORKULNING

Forkullet materiale fremstiller man 
ved at udsætte f.eks. træ, frøuld eller 
bomuld for høj varme uden ilttilfør-
sel. Dette kaldes pyrolyse. Pyrolyse vil 
sige at ”spalte” højmolekylære stof-
fer til små molekyler ved hjælp af ild 
(”pyro”), men uden tilstedeværelse 
af ilt ved forbrændingen. Det er fx 
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sådan, man laver trækul. Forkullet, 
småt materiale antænder ved den 
mindste gnist eller glød. Det bræn-
der meget hurtigt, og man skal derfor 
have andet brændbart materiale klar 
til at fænge flammerne fra det forkul-
lede materiale

For at fremstille forkullet frøuld eller 
bomuld skal man have fat i en lille me-
tal- eller tinbeholder (fx en cigardåse, 
vaselinedåse eller lignende) med tæt-
siddende låg eller et stykke sølvpapir 
fra køkkenskuffen. I toppen af behol-
deren laver man et lille hul med en nål 
eller lignende. For at udføre pyrolyse 
på fx dunhammerfrøuld lægger man 
frøulden ned i beholderen og placerer 
beholderen over noget varmt som et 
bål eller gasblus. Efter lidt tid begyn-
der det at ryge gennem hullet. Efter 
få minutter, når det begynder at ryge 
mindre, er frøulden blevet forkullet 
og helt sort. Beholderen er nu meget 
varm – BRUG HANDSKER til at fjerne 
beholderen fra ilden. Når det er kølet 
af, så tag forsigtigt det forkullede sor-
te frøuld op af beholderen. Det er let 
som en fjer, så pas på, det ikke blæser 
væk. Du har nu et materiale, der er 
meget let antændeligt, men igen skal 
det holdes tørt. 

FORBUDTE MATERIALER

Det giver sig selv, at materialer også 
kan bearbejdes kemisk, men det er 
ikke nødvendigt for den gode spejder. 
Brug af krudt, benzin, lampeolie eller 
tændvæske er absolut ufine hjælpe-
midler og utilladeligt ved den ædle 
ildborssport!

OPTÆNDINGSREDEN

En god optændingsrede består af 
flere forskellige typer tønder. Noget 
holder på gløden i lang tid, andet er 
godt til en kortvarig opflammen. En 
god base kan bestå af fyrsvamp, blår 
og/eller enebærbark. Udenom  

en blanding af birkebark, frøuld osv. 
Man må forsøge sig frem til den rede, 
man selv synes fungerer bedst.

Den eneste optændingsrede, der kom 
ild i ved roverturneringen i 2012, var 
fremstillet efter mange, mange års 
prøvelser, og her følger nu Kenneths, 
Fugl Phønix, hemmelige opskrift (pas 
godt på den). Inderst bestod den af 
forkullet dunhammer- og tidselfrøuld, 
dernæst lidt hængemos fra Sverige, 
så en del fint optrævlet birkebark, så 
lidt mere hængemos, optrevlet sisal 
og almindelig mos blandet med små 
bitte grangrene. Alt sammen lagt ind i 
en rede der var flettet af gråpilebark, 
så den kunne løftes op og blæses i. 
Mere om teknik følger i næste num-
mer.

Omhu! 

Som det blev fremhævet ved artik-
len om udstyr til ildbor, så gælder det 
om muligt endnu mere ved tønder, 
at man skal være meget omhyggelig 
med at finde de rigtige materialer og 
ved opbevaringen af dem. Der er ikke 
meget, der er mere ”træls” end at få 
en fin glød, efter at man har boret 
med ildboret, så man nærmest selv 
antænder, og man så ikke kan få ild 
via sit tønder. Brug god tid til at få styr 
på materialerne, og forsøg jer frem – 
learning by doing var også et af BP´s 
mottoer.
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Et helt utroligt sammenfald
I Spejdersport berettedes tidligere på 
året om et gensynsarrangement for 
den hedengangne trop ”Gjøngerne”. 
Det viste sig at være heldigt. For mere 
end 10 år siden fandt en tidligere gul 
spejder på landevejen en gammel 
stander fra Gjøngerenes Flok. Han 
hjembragte standeren og søgte for-
gæves ejerne, hvorefter den fik op-
hold i et kælderhjørne.

Mange år senere skulle kælderen ryd-
des, og efter Kirkens Korshær m.fl. 
havde afhentet, hvad de ville have, 
stod standeren bl.a. tilbage. Inden 
den med andet røg i storskralds-con-
taineren, gjorde manden et sidste 
forsøg og fandt nu på nettet omtalen 
i Spejdersport. Redaktionen har nu 
medvirket til, at standeren kom til-
bage til Gjøngernes tidligere flok- og 
tropledere i forbindelse med deres 
gensynsarrangement. Et helt utroligt 
sammenfald.

Fra skibslauget
Verdens længste vikingeskib blev fun-
det i Roskilde i 1997 i forbindelse med 
udgravning til musuemshavnen. Det 
udstilles nu for første gang. Det knap 
37 m lange og 4 m brede krigsskib 
var forsynet med 78-80 årer og kun-
ne rumme 100 mand. Ved måling på 
variationerne i træets årringe er det 
fastslået, at skibet blev bygget et sted 
ved Oslofjorden i 1025. Skibet er om-

drejningspunkt for National-museets 
store vikingeudstilling, der fokuserer 
på vikingerne som krigernation. Et 
brud med de seneste 40 års fokus på 
vikinger som bønder, hvilket bedre 
passede i tidsånden. Udstillingen kan 
ses på National-museet til 17/11.

Nye faner
Alle troppe og alle roverklaner bør 
naturligvis have deres egen danne-
brogsfane. Nye faner kan søges hos 
de lokale afdelinger af Danmarkssam-
fundet. Ansøgninger skal indsendes 
inden 1. maj. Ansøgningsskema og –
vejledning findes på www.danmarks-
samfundet.dk. Ved paraden i Helsin-
gør i år blev Ravnetroppen og Klokke-
kilde Roverklan tildelt faner.

Woodcraft
Kender du forskellen på dis og tåge? 
Begge fænomener er skyer, der når 
helt ned til jorden. I fagsproget er 
tåge, når sigtbarheden er på eller un-
der 1000m, og når sigten øges til over 
1000m, kaldes det dis.

Skovmændenes heltegerning
Klaus Winkel, 1. Ordrup, beretter 
om nogle friske skovmænds helte-
gerning. I 1952 gik sommerlejren til 
Norge-fjeldet, hvor det regnede næ-
sten uafbrudt. Mange spejderstøvler 

var gamle og nedslidte, så den lange 
vandring op over fjeldet var mere, 
end de kunne holde til. Ved lejrslag-
ningen sidst på dagen blev det kon-
stateret, at ikke færre end 41 støvler 
nødvendigvis måtte repareres, før 
turen kunne fortsætte. Mange støvler 
var fra krigens tid og fremstillet af er-
statnings-materialer, der ikke klarede 
regnvejret. Tidligt næste morgen fik 
to skovmænd de havarerede støvler 
på nakken og gik til nærmeste skoma-
ger 17 km borte. Han havde lukket, 
da han selv var på vandring i fjeldet, 
men en nabo ville lægge besked, så 
skovmændene returnerede uden sko. 
Næste dag tog et nyt skovmandssjak 
de over 30 km til skomageren og retur 
for at bringe de reparerede støvler 
tilbage, så troppen kunne fortsætte 
bjergvandringen.

Lejrvagt!

Sød tegning på et postkort fra 1911 
som er modtaget i museet.

Gode historier

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

ole.lumholt@email.dk
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Ud i naturen

Grøn ferie og oplevelser
Naturstyrelsen har opdateret listen 
over skove med friteltning, har lavet 
nye digitale rejeguider og samlet in-
formationer om oplevelser og over-
natning i den danske natur. 

Miljøministeren har sendt en presse 
meddelelse ud om: Gratis, Grøn Ferie. 
Men det er ikke kun til ferie og familie 
oplevelser at statens skove og area-
ler kan bruges. Det er også oplagt til 
spejderaktiviteter. Skovene indbyder 
til aktivt friluftsliv, hvor vi kan tage på 
løb, hike, overnatning osv. Og det er 
ganske gratis. 

Nationalpark Mols Bjerge er et af de 
steder, som har mange nye tilbud til 
gæsterne. Helt nye digitale rejsegui-
der, nye skove med fri teltning, nye 
naturstier, nye naturcentre, nyt na-
turkort med mobilversion, nye folde-
re og nye apps.

Der er nogle af nyhederne i årets ”fe-
riekatalog” fra Miljøministeriet.

For på Miljøministeriets naturarealer 
opruster man igen i år med nye mu-
ligheder for oplevelser i den danske 
natur. I forvejen er der gratis naturru-
ter og gratis overnatning, men i år har 
Naturstyrelsen sat nye tiltag i gang, 
med endnu bedre tilbud.

Blandt de mange nyheder er:

Naturstyrelsen udvikler digitale na-
turguides, så man får bedre informa-
tion og bedre kan planlægge fx cykel-
turen. Der er 14 nye guides, der dæk-
ker f.eks. Vestskoven, Bulbjerg, Livø, 
Røsnæs og Randbøl Hede.

Styrelsen har i samarbejde med Vej-
direktoratet og Arbejdsmarkedets 
Feriefond moderniseret udinaturen.
dk, så der nu er bedre oversigt over 
friluftsfaciliteter og arrangementer 
over hele landet. Kortet kan nu også 
benyttes fra smartphones.

Gratis overnatning har statens skove 
altid tilbudt, enten i shelters eller un-
der åben himmel. Men i år udvides 
antallet af naturområder, hvor der 
også er mulighed for fri teltning med 
ti nye steder, så der nu kan teltes frit 
i 155 naturområder i landet. De nye 
steder omfatter blandt andet Ry, Ærø, 
Præstø, Stege og Fredensborg

Der er nyt hedecenter på Randbøl 
Hede, mellem Vejle og Billund. En 
ny 267 meter lang plankebelagt sti 
på Møns Klint for dårligt gående og 
kørestolsbrugere. Nationalpark Mols 
Bjerge har fået nye friluftsfaciliteter, 
cykelruter, løberuter, ridestier og be-
søgscentre for 40 millioner kroner. 

Nyt natur- og formidlingscenter på 
Harrild Hede. Handicapvenlige natur-
stier og trækfærge ved Grynderup Sø 
i Salling. Nyt traktørsted ved Esrum 
Sø. Røsnæs Fyr er åbnet med udstil-
ling. Der er kommet en militær fem-
kampbane ved Feldborg Nørreskov, 
en perlerække af campingmuligheder 
for kajaksejlere langs den østjyske 
kyst, shelters, særlige sundhedsspor 
og mountainbikeruter og meget, me-
get andet.

Spejdere
I spejderarbejdet kan vi bruge alle 
disse faciliteter, og ved lidt søgning på 
nettet kan en tur hurtigt planlægges. 
Så det er bare om at komme afsted 
på tur. Men også for forældre til spej-
dere er det oplagt at bruge faciliteter-
ne. Tag med jeres børn ud i skoven og 
prøv for eksempel at overnatte på en 
teltplads eller i en skov med friover-
natning. Ulve og stifindere vil synes 
det er sjovt at komme med forældre-
ne ud og vise hvad de kan. Og det kan 
også gøre ulveunger mere trygge ved 
at skulle sove ude på sommerlejr eller 
på tur. 

De sidste mange år, er der gjort meget ud af, at gøre naturen mere tilgængelig 
for borgerne. Det kan vi som spejdere jo også nyde godt af. Der bliver brugt 
meget energi på at gøre meget tilgængeligt på nettet, så man kan finde nye 
spændene oplevelser i naturen. Her vil vi prøve at guide jer til nogen af de 
steder hvor informationen kan findes.
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Udstyr til spejderlivet kan købes enten hos jeres lokale 
depot eller i vores webshop.

Når man er medlem og har fået udleveret korpsmærke, 
og dermed medlemsnummer, så kan man handle i webs-
hoppen til faste lave priser.

Ikke-medlemmer handler til en højere pris. Som ny spej-
der vil det derfor være billigere at handle hos jeres lokale 
depot.

Hold øje i jeres lokale spejderblade, hvilke varer der føres 
i jeres lokale depot. 

Følgende udstyr kan kun købes hos jeres depoter og i 
webshoppen:

Uniformer, strømper og strømpeopslag, bælter, ulvehuer 
og stifinderkasketter.

Nogle varer kan kun købes af ledere. Det er f.eks. duelig-
hedstegn og årsstjerner.

Webshoppen finder i på vores hjemmeside www.gulspej-
der.dk. Spørg jeres leder om hvor jeres lokale depot ligger 
eller kig i jeres lokale spejderblad.

Depotudvalget

Naturen på nettet
Friluftsguiden.dk
Friluftsguiden er en hjemmeside, hvor nogle af Danmarks regioner er gået sammen om, at formidle naturen  
i Danmark. Her kan du finde ruter for vandring, ridning, sejlads, cykling og meget mere, samt andre relevante 
informationer såsom oplevelser og faciliteter. Alt sammen findes på et stort interaktivt danmarkskort.

Udinaturen.dk
Ud i naturen er Naturstyrelsens hjemmeside. Her kan du finde informationer om de ruter og andre faciliteter 
og serværdigheder der er at finde i danmarks skove og andre naturområder. Her er også et interaktivt kort 
hvor man kan finde det man har brug for. Her kan man også finde skovens lejrpladser, blandt andet findes der 
pladser der er specielt forbeholdt grupper, de kan bookes direkte fra hjemmesiden.

Findveji.dk
Bag Find vej i Danmark står Dansk Orienterings-Forbund, Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Danmarks Idræts-
Forbund. Her på hjemmesiden kan du finde alle de faste o-løbsbaner, der er rundt omkring i skovene. Der er 
efterhånden rigtig mange poster at finde og det er god træning for patruljen, men kan også bruges til turer 
for troppen eller som familietur. Nogle af kortene skal købes af den lokale  orienteringsløbsklub,  men over-
raskende mange ligger frit tilgængelige, så det er bare med at komme ud i skoven.

Apps til udelivet

Shelter
Pris: Gratis
Platfrom: Android, Apple
En fed app med alle de 
gratis overnatningspladser 
der er registreret, en god 
app til patruljeturen.

Mobil Førstehjælp
Pris: 12 kr/13 kr
Platform: Android, Apple
En førstehjælpsapp fra Røde 
Kors, har gode råd på farten 
eller hjælp til at vedligholde 
din viden.

Fugleguiden, v2.0
Pris: 69
Platform: Apple
En lidt dyr app, men 
fyldt med viden om de 
danske fugle. Her er også 
fuglestemmer, så du kan øve 
dig.

What knot to do
Pris: Gratis
Platform: Apple
En sjov app fra firmaet 
Columbia. Her er stor 
samling af knob, som den 
knobinteresserede kan 
nørde med. Dog på Engelsk.
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På årets korpsrådsmøde og i nyhedsbrev til ledere og civile præsenterede korpsstyrelsen information om dét strate-
giforløb, som styrelsen har igangsat for at ruste vort korps bedre til fremtiden. En foreløbig mission for korpset, med 
dertilhørende visioner, blev præsenteret. Vores mission er et udtryk for, hvad vi er til for, og visionerne viser, hvor vi 
gerne vil være inden for en bestemt årrække. 

Strategiarbejdet skal sikre, at vi i korpsstyrelsen og blandt ledere og civile bliver mere fokuserede på, hvem vi er som 
korps og på hvilke værdier, vi har. Dette kan bruges som afsæt for, hvordan vi ser udviklingen for korpset og grupper-
ne i fremtiden. Over de seneste fem år er korpset vokset meget, mange nye ledere er kommet til, og derfor kan det 
være sundt at stoppe op og tænke over, hvor vi kommer fra, og hvor vi vil hen. 

"Vores mission er at skabe et handlingspræget spejderarbejde gennem fællesskab - stil og smil - 
med fokus på friluftsliv, patruljearbejde og konkurrence."

Vores visioner er, at vi inden for 10 år vil:

Medlemsfremgang/vækst:

• være nationalt dækkende med 20 grupper og 2.000 
medlemmer

• have værktøj til opstart af grupper til hjælp for dem, 
der vil starte nye grupper

Organisatorisk

• opbygge et solidt organisatorisk fundament, hvortil 
der udarbejdes administrative værktøjer - f.eks. med-
lems- og økonomistyring

• have bæredygtige grupper med en kritisk masse på 
cirka 50 medlemmer

Spejderarbejde

• sørge for, at det bliver ved med at være sjovt at være 
spejder

• sikre, at uniformen vedbliver med at være vores ken-
detegn

• understøtte det handlingsprægede spejderarbejde 
via de årlige turneringer og arrangementer

• sikre spændende og engagerende uddannelsesforløb 
for vores ledere

• opbygge social ansvarlighed i spejderarbejdet

PR/markedsføring

• synliggøre korpset via PR - både lokalt og nationalt

• øge kendskabet til De Gule Spejdere og vores værdier

• udvikle PR-materialer og skabeloner, som grupperne 
kan bruge

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

For at dette strategiforløb kan lykkes, og for at vores mission og vores visioner kan blive operationelle, har korpssty-
relsen brug for at inddrage hele korpset. Alle grupper opfordres derfor til at tage visionerne op til debat i gruppesty-
relserne – både blandt civile og uniformerede. Hvordan når vi vores mål, og har grupperne samme mål? Hvad har I af 
gode ideer ude i grupperne? Det er jer, der sidder med guldkornene, og vi har brug for jeres hjælp til at fremtidssikre 
Danmarks bedste spejderkorps. 

I løbet af sensommeren og efteråret bliver både de civile i gruppestyrelserne og de uniformerede i ledergruppen ind-
draget i udviklingen af strategien for korpset – de civile på mødet for civile styrelsesmedlemmer i september og de 
uniformerede på ledertræffet i november. Derfor håber vi, at alle grupper vil tage hul på ovenstående debat, så 
vi har noget at bygge videre på, når vi mødes til henholdsvis det ene og det andet arrangement.  

VI ser frem til nogle spændende debatter på styrelsesseminarret for civile gruppestyrelsesmedlemmer den 7. sep-
tember og på årets ledertræf. 

Korpsstyrelsen

En Gul Spejder Fremtid
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1. Næstved
1. Næstved var i år på sommerlejr i uge 27 på Lolland. 
Stedet var Kråruplund direkte til Smålandshavet med 
adgang til skov og strand.  I alt deltog 61, heraf 53 børn, 
4 ledere og 3 hjælpere/ madtanter.

Vi tog af sted lørdag i gråvejr, havde regn, da vi nåede 
frem, men lørdag eftermiddag var det overstået, og der-
efter var det godt vejr resten af ugen.

Ulve, stifindere, spejdere og pionerer havde hver især 
fuldt program for ugen, men mange aktiviteter var også 
fælles. Blandt andet værksteder, fællesløb og ”Sov med 
ulve” i Knuthenborg.

I god tid inden var der søgt tilskud fra virksomheder og 
Næstved kommune, hvilket havde afstedkommet ca. 
14.000 kroner i tilskud til Knuthenborgturen. 

Tirsdag tog alle mand af hus og telte, målet var Knuthen-
borg ca. 5 kilometer væk, hvor vi skulle overnatte i ulve-
hytten - kun adskilt af en glasvæg til ulveindhegningen. 
Alle på nær hjælpere gik til- og igennem parken, hvilket 
gav en tæt oplevelse med dyrene. Nogle områder var 
lukket for gående, men oplevelsen var stor. Ved ankomst 
til ulvehytten blev vi alle indkvarteret, hjælperne havde 
transporteret noget af bagagen og mad til stedet i bil. Kl. 
19 var vi de eneste mennesker i Knuthenborg!

Der blev leget på de grønne arealer på den store natur-
legeplads, som vi jo havde for os selv, og set på- og lyttet 
til ulvene. Hjælperne serverede aftensmad, og vi holdt 
lejrbål.

Om natten sov vi alle i ulvehytten med udsigt til ulvene. 
De fleste af vores egne ulve sov dog natten igennem, 
mens andre blev vækket et par gange af hyl fra de rig-
tige.

Onsdag morgen kom Kirstine fra Knuthenborg og holdt 
foredrag om ulve og de andre dyr i Knuthenborg, og vi 

havde igen hele dagen i parken til fods, på legepladsen, 
hvor der også var vandland. Der blev gået på ”savannen”, 
set på tigre, kørt hos aber og meget mere. Hjælperne 
kørte alle rundt i bil, hvor der var lukket til fods, blandt 
andet hos ulve, tigre og i de andre lukkede områder, så 
udbyttet var helt i top. 

Spejderne var gået på hike fra morgenstunden, mens de 
resterende sidst på eftermiddagen gik hjem til lejren en 
god oplevelse rigere.

MGSH Morten fra 1. Næstved

Bobbarækus trop.
Så er sommeren over os, og vi har bedrevet mange ting. 
Vi startede i maj, hvor vi deltog i Spejdermarchen Born-
holm Rundt. Og igen i år manglede vi andre fra vores 
korps i marchen. Vi føler os så alene med vores unifor-
mer. Det er et fantastisk arrangement, hvor man udfor-
drer sig selv i små tre dage. Og tro ikke, det ikke er hårdt. 
Trods nogle små vabler og sure sokker så gennemførte 
to stifindere og tre spejdere alle 105 km. Det er ret sejt 
gjort. Se mere på Spejdermarchen Bornholm Rundt på 
Facebook.

Sommerlejren tog vi på Østersø Mark. Vi startede i regn-
vejr med dråber på størrelse med kobjælder, men vi fik 
teltene op og rygsækkene i tørvejr. Det var så også det 
eneste regnvejr, vi fik, resten af dagene var det varmt og 
hedt. Vi havde en lejr, der tog tilbage i tiden, til den gang 
de store spejdere var små. Ja, en dag gik vi såmænd helt 
tilbage til vikingerne. Ellers blev der lavet ting fra den 
gang, at små spejdere spiste øllebrød til morgenmad og 
foliebakkekost til aftensmad. Sidste aften var der for-
tælling om en gammel person ved navn doktor Lassen, 
der havde været død i mange år, og som Finn vidste en 
masse om og om de mærkelige ting, han lavede, når han 
ikke skød efter badegæster på sin private sandstrand. 
Der blev også tid til at bade i havet og lave konkurrencer 
på stranden.  Se mere på Bobbarækus Trop på Facebook.

Den 31. august skal vi afholde et stort pr. arrangement 

Nyt fra grupperne
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med hjælp fra Morten. Det håber jeg, han stadig vil. 
Det bliver et westerntema, hvor vi inddrager så mange 
børn som muligt fra Svaneke, Nexø og omegn. Det bliver 
spændende at se, hvordan det kommer til at gå.

Vi glæder os til at komme i gang igen efter sommerfe-
rien. Så pas på derude - Bobbarækus er løs !

Frie Fugle
Så er sommerens aktiviteter ved at være overstået, og 
en travl sommer må vi sige, vi har haft.

Ulvene har været af sted på en ulvetur på enebærodde. 
Første tur for de fleste af dem og ganske som det plejer 
at være, måtte flere af dem lære, at det altså er rigtigt, 
når lederen siger, at de er trætte.

Turen bød bl.a. på brandbekæmpelse, naturkendskab, 
pionering, klatring og madlavning I alle afskygninger af-
sluttende med en god gang råvildt, sukkermajs og tilbe-
hør.

Så kom sommerlejren, hvor hele gruppen var af sted. 
Denne gang til Houens Odde hvor vi havde meldt os på 
deres centerlejr. Noget vi har gjort tidligere med succes.

En af de mindste lejrpladser på odden direkte ned til 
vandet. Skøn plads.

Spejderne brugte en del tid på at “nørde” lidt med træk-
latring og rebklatring. Herunder klatring med 10- meter 
reb hvilket viste sig at være en udfordring af helt andre 
årsager, end når de “bare” klatrer.

Stifinderne og ulvene fik buddet om en smule rebklatring 
også, og flere af dem gik på med stor lyst. Naturligvis gik 
der lidt konkurrence i den, så det blev hurtigt til: “sidste 
mand oppe”, og dét er der absolut ikke noget galt i.

Værkstedstimer var der en del af, hvor de alle kunne 
fordybe sig i diverse håndværksopgaver. Noget de alle 
havde stor fornøjelse ved.

Teambuilding var en aktivitet vi altid gerne vil melde os 
til, og det gjorde vi da også denne gang. Om ikke andet 
kan man altid få nogle nye ideer. Vi fik dog væsentligt 
mere med hjem end bare et par ideer, og vi efterlod 
også et indtryk af, at vi er en anelse bindegale, så snart 
noget minder lidt om konkurrence. 

Kom hjem fra sommerlejren om lørdagen, sov ud om 
søndagen, og fortsatte med en arbejdsuge i hytten om 
mandagen. Èt af vore større projekter skulle realiseres, 
og det blev den også.

Shelterbyggeri. To sheltere, to bord/bænke sæt, og en 
hævet bålplads. Resultatet blev drøngodt, men det er 
dæleme gået stærkt og har kostet en del kræfter. Starte-
de egentlig weekenden før sommerlejren med træfæld-
ning og udslæbning. Så om mandagen i arbejdsugen 
med afhentning af en minigraver som blev startet klok-
ken 07.00, da den blev kørt af traileren, og den har så 
ikke stået stille resten af ugen. Stubbe gravet op. Plane-
ret for shelterne, gravet ud I raftegården, gravet kabler 
ned fra hytten til raftegården og videre til de to klatre-
tårne og planere det hele ud bagefter. Den fik kørt nogle 
timer.

Shelterne havde vi fået lidt hjælp til at få bygget, og til 
hjælperne skal lyde en stor tak. Den (ifølge hjælperne!) 
alt for store opgave blev klaret til tæt på perfektion efter 
blot fem dage (og i øvrigt afprøvet to weekender efter).

Endnu en opgave vi kan krydse af listen.

Den kommende tid kommer for ulvene og stifinderne 
til at gå med at få de sidste par ting på plads til et par 
mærkeprøver og for spejdernes vedkommende til en ret 
intensiv træning af én spejder, så han er klar til efteråret, 
når der rykker et par stykker op. Vi afgiver jo desværre 
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to spejdere til efterskoler, men mon ikke de dukker op 
på turene.

På vegne af Frie Fugle

Dennis Wiechert

Fugl Phønix
Hos Fugl Phønix er foråret og sommeren altid en meget 
travl periode – der er fuld fart på med ture, aktiviteter, 
møder og spejderarbejde. Foråret bød blandt andet på 
to turneringer og et Wagadugoløb. For flere af vores 
ulve var det første gang, de deltog i en ulveturnering, 
og det var en meget stor oplevelse for dem. Vores stifin-
dere klarede sig rigtig flot på årets turnering og havde 
flere førstepladser med hjem til Sorø. Også vores spej-
dere klarede sig godt på Wagadugoløbet, som altid er en 
kæmpe oplevelse for de deltagende patruljer. 

Årets sommerlejr gik til Onsevig på Lolland og bød på 
en uge fyldt med sjove aktiviteter. Gruppens spejdere 
var på hike på sommerlejrens første fire dage og nåede 
at stifte nøje bekendtskab med både offentlig transport 
og indtil flere lollandske byer. Gruppens ulve og stifin-
dere stødte til efter spejdernes hike, og fælleslejren bød 
blandt meget andet på lejrarbejde, tømmerflådebyg-
ning, krabbevæddeløb, badning, madlavning over bål, 
hygge og et besøg hos de vilde dyr i Knuthenborg. 

Efter sommerferien ser vi i gruppen frem til endnu en 
travl sensommer, som er fyldt op med spændende og 
sjove spejderaktiviteter. 

Med gul spejderhilsen og på vegne af Fugl Phønix

Signe Fjællegaard

Frederiksborg Trop
Frederiksborg trop kan med glæde berette at det har 
været en skøn sommer, vi har haft.

Vi har nu afholdt sankthans to gange, og det må siges at 
gå fremad med besøgende fra området. Der var nok et 
par hundrede glade gæster i år, og der blev solgt kage, 
kaffe, vand og ikke mindst blev der solgt rigtig mange 
lodder, hvor gevinsterne bestod af indsamlede donatio-
ner rundt om i byen.

Sommerlejren var i år noget over gennemsnittet, og vi 
må takke både Vorherre for vejret og Ridder Ebbe Trop 
for at have lagt grund/faciliteter til en legendarisk som-
merlejr i Højby.

Søndag efter ankomst til Højby var vi hurtigt i gang med 
lejropbygning. Både spejdere og stifindere gik i gang 
med rafter, mens ulve indrettede sig i teltene. Vejret var 
perfekt, så dagen efter var lejrene færdige, og sommer-
lejraktiviteterne var i fuld gang.

Ulvene var ude at gå 10 km, på skattejagt på Odsher-
red Museum, opførte lejrbålsunderholdning m.v. Stifin-
derne byggede tømmerflåder, hvorpå der blev afholdt 
sejlkonkurrencer, og de afholdt natløb kl. 02, der blev 
afsluttet med ”nattekriger” læderlappen, og der blev la-
vet postløb i byen.

For tropsspejderne var der hike om tirsdagen, der blev 
bagt steg i jordovn, sænket slagskibe med vandballoner 
og ikke mindst var der arrangeret værksted, hvor spej-
derne kunne lave deres egne knive, hvilket var en stor 
succes. 

Alle dagene var der dog behov for en svalende dukkert 
i bølgen blå, og vi tog til stranden på skift og gerne med 
en is som afslutning.

Den sidste dag blev både ulve, stifindere og spejdere 
blandet i hold, og den store Valhalladyst skulle afholdes 
med en masse sjove poster og afsluttende fest. Og selv-
følgelig blev der serveret helstegt pattegris.

Maden var i top hele ugen og styret af et stærkt foræl-
dreteam, der bare ville forkæle os, og det fik jo kun hu-
møret til at stige yderligere – der manglede absolut ikke 
noget.

Tak for en forrygende sommerlejr, og vi glæder os til at 
starte op igen efter sommerferien.

Nyt fra grupperne
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efter starter vi op på almindelige grenmøder – forment-
lig med et par nye ulve og måske stifindere i gruppen. 
I september laver vi en overnatning på grunden i for-
bindelse med et spejderarrangement med kommunens 
andre spejdere, dem vi lærte at kende på sidste års som-
merlejr, Holstebro2012. Vi voksne ses i efteråret til le-
dertræning og -træf. Det glæder vi os til.

Nyd efteråret!

På Lokes vegne

Helle

Grib Skov Trop
Dette års sommerlejr gik til Karrebæksminde, hvor ulve 
og stifindere havde en herlig sommerlejr. Ulvene blev 
endnu engang trænet i ulvefærdigheder i årets tema, 
som var ” ulve”,  hvor de bl.a. skulle lave deres egen 
lejrplads på ægte ulvemanér. Desuden blev bavianer og 
tigre jagtet i de omkringliggende skove (jungle). Stifin-
derne havde deres daglige myggeløb og havregrødsdyst. 
Årets tikamp blev flot gennemført af alle, og der blev 
bygget gode og effektive vindmøller. Ugen blev afslut-
tet med at ulvene fik fanget den falske Shere Khan, og 
Akela forviste den til en anden skov. Sejren blev fejret 
med manér med en helstegt pattegris i ulvelejren fredag 
aften. Spejderne og pionererne var på vildmarkstur 600 
km oppe i Sverige, som blev en kæmpe oplevelse for de 
55, der deltog ( læs mere om deres tur her i bladet). Bas-
sebjerg har holdt sommerferie, men inden vi gik på ferie, 
var nogle ulve og ulveledere med oppe og se roverne og 
Ravnetroppen få overrakt deres faner på Kronborg, det 
skulle efter sigende have været en stor oplevelse. 
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Gruppe Loke
Stammen har haft et travlt forår. Først en fortrænings-
lejr sammen med Skjoldungerne hvor der blev øvet lejr-
bygning og madlavning. Derefter stifinderturneringen 
hvor Kongeørnene vandt madlavning. Så var der som-
merlejren, hvor vi igen var sammen med Skjoldungerne 
på Valhal i Farum. Programmet stod på lejrbygning, sti-
finderne lavede mad hver dag morgen og aften, og der 
blev bagt kage til lejrbålene. De gennemførte en hike, 
hvor der blev lavet dåsekomfur til at lave ristede brød 
og spejlæg. Hiken sluttede ved Roskilde Fjord nær en 
badestrand, hvor alle var en tur i bølgen den blå. Sti-
finderne prøvede også en svedehytte og et udendørs, 
hjemmebygget brusebad. Derudover gennemførte alle 
stifindere Ørneprøven, og to stifinderne fik Svævende 
Ørn. Troppens eneste spejder deltog på sommerlejren 
i Skjoldungernes patrulje, og de fik et rigtig godt sam-
arbejde.

Ulvene har været på Næsbycentret i Glumsø på som-
merlejr. Her lavede vi skåle af kokosnødder, sejlede 
i kano på centerets lille sø, fangede en skalle og så på 
de mange flodkrebs, som var gået i rusen over natten. 
Vi øvede også lejrarbejde i det små, så som en enkelt 
lille besnøring samt at hente rafter og vand til vores lejr-
plads. En af dagene samlede vi ribs og tændte op i ude-
køkkenets ovn. Så savede vi kageruller, lavede pizza og 
rystede derefter dessert: Rysteribs med flødeskum. De 
andre dage fik vi mad fra vores medbragte madfædre 
M&M´s. Vi var også med til at fejre Næsbycentrets 30 
års fødselsdag, hvor vi fik stykker af en meget stor og flot 
lagkage. Turen ud af lejren gik til Ringsted svømmehal, 
hvor vi alle fik leget og blev dejligt rene. 

Lige inden efterårets sæsonstart har vi inviteret gæster, 
så vi den 6. august skal afholde en ”Spejder for en dag”-
dag. Vi får besøg af 17 nysgerrige børn fra kommunen, 
som skal prøve kræfter med spejderfærdigheder sam-
men med alle vores faste ulve og stifindere. Tirsdagen 
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Inden jeg vil afslutte mit indlæg, har jeg en oplevelse 
fra vores sommerlejr, som jeg gerne vil dele med jer. En 
rigtig god kammerat oplevelse. Vi har en ulv, som kun 
har været med få måneder og var helt klar til at tage 
med på sommerlejr trods det, at han lige var startet. 
Han er så meget spejder i alt, hvad han gør og lever sig 
totalt ind i vores gule spejderverden. Det var en mor-
gen til flagparade, og der var som vanligt snakket om de 
praktiske gøremål og heriblandt uddelt læderlapper for 
gårsdagens god kammerat. En ulvekammerat på alder 
med vores unge ulv fik uddelt læderlappen, og så kom 
det spontant fra ham, og det blev sagt meget højt i kred-
sen, ” TILLYKKE, GODT GÅET”, og  han klappede ham på 
skulderen – således fortsatte det dag efter dag, og han 
mente det af hele sit spejderhjerte. Sikken en god kam-
merat tænkte vi – og han fik da naturligvis en læderlap 
sidste dag og et stort tillykke for at have bidraget med 
sådan en god spejderånd, og jeg håber, at han har været 
med til at påvirke alle, som han påvirkede mig. 

Med hilsen fra Hans Peter Folden

Grib Skov Trop formand

Jens Langkniv
En god sommer er nu veloverstået, og vi er alle klar til 
at starte på en ny sæson med massere af turneringer og 
lejre.

Vi har i sommeren selvfølgelig været på vores sommer-
lejre,  de gik begge rigtig godt, og alle har haft en god tur, 
dog måtte de fleste grene sige farvel til nogle af deres 
spejdere. Ulvene måtte siger farvel til 9 ulve, og stifin-
derne måtte sige farvel til 1 stifinder. Storspejderne skul-
le heldigvis ikke sige farvel til nogen, så der er kommet 
en god rokering i grenene, og alle er klar og opsat på at 
lære de nyoprykkede en masse nye ting. 

Den 10. August var der indvielse af den nye tilbygning til 
hytten, så det har vi også brugt en dag af sommerferien 
på, og det var helt sikkert en hyggelig dag med alt det, 
der hører til en indvielse. Den nye del er blevet rigtig 
flot, og nu er alle flyttet ind i de rum, de skal være og har 
fået dem udsmykket med alverdens ting, der er blevet 
gemt og samlet i løbet af årene. 

Efter sommer skal storspejderne til at lave foropgave til 
året LPT hos Ridder Ebbe, som er en fiskestang og så 
selvfølgelig også deltage i den længeventede turnering, 
som vi ser rigtig meget frem til. Vi håber på en masse 
gode placeringer igen i år. 

Vi skal selvfølgelig også have optaget den nye spejder, så 
hun rigtig kan blive en del af storspejderne. 

Ulvene skal fortsætte med at dygtiggøre sig og lære en 
masse nye ting, og det giver helt sikkert pote med alle 
de duelighedstegn, de har fået taget!

Stifinderne skal have lavet nye kobler, da de er ved at 
være rigtig mange, og så skal de nye jo også optages. 
Ellers skal der bare trænes og øves og taget dugligheds-
tegn.

Hel gruppen tager i september til Fyske, der afholdes 
hos Rold Skov, hvor der også skal kæmpes om titler og 
trofæer. Vi er alle klar på at give den hele armen og få en 
rigtig god, hård og hyggelig weekend. 

Gul spejderhilsen, Maja Pedersen

Kong Valdemar Trop
Traditionen tro holdt vi byens sankthansbål med tilhø-
rende plankelaks. Endnu en gang var det en stor succes 
med omkring 300 spisende gæster. I år prøvede vi noget 
nyt efter 1. Næstveds forbillede. Vi havde fået sponseret 
et lækkert topersoners telt til vores lotteri. For at være 
med i konkurrencen skulle man købe en nøgle blandt 
100 og så håbe på, at den passede i den hængelås, der 
var sat fast på teltet. Der var stor interesse for lotteriet, 
og stolt var Lærke, da hun kunne dreje vindernøglen og 
hjembringe gevinsten. Teltet har været med på vores 
sommerlejr, hvor det blev brugt på spejdernes kanohike 
på Susåen, så nu er det taget behørigt i brug. 

Årets sommerlejr gik til Næsbycentret i første uge af 
skolernes sommerferie. Vi lagde ud med at sætte telte 
op i øsregnvejr. Heldigvis var det kun denne ene dag, at 
det regnede, resten af lejren havde vi fint vejr med både 
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den/ Lovns bredning - i nærheden af Virksund. Lørdag 
d. 29. juni kørte vi fra Skørping i silende regn, men da 
vi kom til lejrpladsen, skinnede solen fra en skyfri him-
mel. Da vi havde spist madpakkerne, gik vi i gang med 
lejretableringen.

Spejdere og stifindere lavede selvfølgelig maden over 
bål, men en dag skulle ulvene også lave mad. Lejrens 
menu var suppe, som skulle koge i mindst 3 timer. Ho-
vedformålet var, at alle skulle lære at holde ilden ved 
lige, for at vi kunne få noget at spise. Om søndagen lave-
de ulvene 3 store og lækre lagkager, som var til stor fryd 
for alles ganer. Hver morgen var der havregrødsdyst, og 
slutresultatet blev, at patruljen Hermelinen vandt hav-
regrødsskeen.

Ligeledes var der Up-To-Standard hver dag. Hermelinen 
vandt knebent over Musvågen. Ulvebanden Kronhjor-
ten var fordelt i 2 telte. Der var et P-hold og et D-hold. 
Her var det P-holdet, som vandt trofæet Ulven.

I løbet af ugen, var der forskellige aktiviteter for både 
spejdere, stifindere og ulve. Heraf kan nævnes kanosej-
lads, bueskydningskonkurrence, vandreture på 10, 15 
og 30 km. Ulvene lavede f.eks. også bøjler og ildbom-
ber. Bøjlerne dekorerede de fint. Uniformerne kunne så 
hænge på dem om natten og andre tidspunkter, de ikke 
var i brug. Ildbomberne kunne de med stor stolthed an-
vende den dag, der skulle tændes op under suppegry-
den. Der blev også taget duelighedstegn i førstehjælp 
og knob.

Hver aften var der lejrbål. Der blev sunget mange sange, 
og vi så vel forberedt underholdning, Til stor overraskel-
se havde Emilie Søndergaard og Caroline Thrysøe skre-
vet en rigtig god sang om lejren.

Pludselig var ugen gået, og lejren skulle brydes ned. Tu-
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sol og skyer. Lørdagen blev brugt på opbygning af lejren. 
Ulvene fik hegnet deres lejrplads flot ind. Stifinderne fik 
lavet lejrplads med bålplads og huggeplads. Spejderne 
fik bygget sig et presenningshus, hvori de fik sat køjer op 
til alle mand. Mandag til onsdag var spejderne på kano-
hike fra Glumsø til Næstved. Det var en herlig tur. Ons-
dag stødte spejderne til ulve og stifindere i Herlufmagle, 
hvor alle fik det ugentlige bad i det lokale friluftsbad.

Vi havde forskellige lejraktiviteter; vi fik prøvet at støbe 
lys, lave creme, smede og meget andet sjov. Tirsdag var 
der tivolidag, hvor vi stod for bueskydning, en meget po-
pulær attraktion for alle våbenduelige spejdere. 

Det bedste på Næsbycentret er deres vandaktiviteter. 
Torsdag var sat af til, at både ulve, stifindere og spejdere 
kunne være ved søen. Ulvene blev sejlet rundt i centrets 
nye kanoer. Stifinderne fik prøvet kræfter med bassin-
kajakkerne, og spejderne byggede tømmerflåde. Dagen 
var varm, så padler og pagajer blev flittigt brugt til at 
sprøjte med vand til alles fornøjelse. Fredag var det sti-
findernes tur til at lave tømmerflåde, og de fik lavet et 
flot sørøverskib. 

Dette års sommerlejr har været en sand fornøjelse at 
deltage på.

Nu er vi startet på et nyt spejderår. Ni ulve er rykket op 
til stifinderne, to stifindere er rykket op til spejderne og 
en spejder er blevet pioner.

Vi glæder os til alle efterårets udfordringer; spejderne 
glæder sig især til LPT.

Rold Skov Gruppe
Her fortælles lidt om vores sommerlejr, der fandt sted 
på lejrpladsen Spejderklinten, som ligger ved Limfjor-
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ren gik igen hjemad med endnu en god spejderoplevelse 
i rygsækken

Med spejderhilsen

Kirsten Jensen

Ravnetroppen 

Den stolte Ravnetrop med deres fane.

Ravnetroppen sluttede sæsonen af inden sommerferien 
med deltagelse i ulveturneringen, som var en succes, 
ikke mindst fordi alt var perfekt, og børnene havde en 
super spændende weekend.

Så skulle vi deltage i Valdemarsparaden i Helsingør og 
have overrakt en fane af Danmarks-Samfundet efter en 
ceremoni og et stort optog igennem Helsingørs gader.

Vi startede på Kongevejens Skole i Helsingør, hvor vi 
mødtes med ulvegrenen fra Grib Skov Trop og repræ-
sentanter fra Klokkekilde Roverklan, som også skulle 
modtage en fane.

Efter lidt fællesspisning i skolegården gik vi rask af sted 
gennem byen og endte til sidst i Kronborgs slotsgård til 
et veloplagt publikum og Helsingør Pigegarde som spil-
lede.

Efter en del taler skulle der endelig deles faner ud. Man 
kunne se, at ulvene glædede sig til, at Ravnetroppen 
blev kaldt op og skulle modtage fanen. Og vi modtog 
den med stolthed og tog hjem. Vi var de eneste spejde-
re sammen med Klokkekilde Roverklan, som var repræ-
senteret til Valdemarsparaden, flot at se så mange gule 
spejdere.  En ære at modtage den og vi skal nok passe 
rigtig godt på den. Tak.

Vi starter sæsonen efter ferien med at sende en af vores 
ulve til stifinderne i Grib Skov Trop, da han er blevet for 
gammel til at være ulv. Ak ja, sådan kan det jo gå.

Indtil videre har vi modtaget to henvendelser om nye 
ulve. Vi er blevet inviteret til Mikro- og Miniløb af vores 
lokale Sct. Georgs Gilder i efteråret.

Der skal i efteråret gennemgås mere ulvestof lidt mere 
seriøst end før, da vore ulve nu er blevet et år ældre.

 

Ravnetroppen 

Skjoldungerne
Hos Skjoldungerne var spejderne på sommerlejr sam-
men med stifinderne fra Loke. Målet for årets lejr var 
Valhal ved Farum.

Vi startede med at pakke bilen, og tropslederen begynd-
te at bære en masse ting, vi skulle bruge (og en masse 
ting, vi ikke skulle bruge) ud i bilen. Det hele blev læsset 
ind ad bagdøren, og det var lige før, at der ikke var plads, 
men til alt held var spejderne begyndt at bære det me-
ste af det ud ad sidedøren igen og ind ad bagdøren i 
hytten. Det gik godt længe, men da tropslederen kom 
slæbende med bornholmeruret, sagde spejderne stop, 
og vi kom godt af sted.

Vel ankommet til Valhal begyndte vi med at etablere 
lejrplads, efter at vi havde hilst på alle de glade stifin-
dere fra Loke.

De efterfølgende dage gik mest med at opbygge lejren. 
Alle morgener havde vi morgenløb, al mad blev bedømt, 
spejderne konkurrerede indbyrdes, og alle aftener hav-
de vi lejrbål, som Jesper fra Loke styrede med kyndig 
hånd.

Midt på ugen blev spejdere og stifindere sendt på en 
rask lille hyggehike, hvor de gik til overnatning i bivuak 
hos en venligtsindet spejdergruppe i Gørløse, hvor der 
blev lavet primimad og bagt snobrød. Efter en god nats 
søvn var der vækning og snobrød fra aftenen før og som 
en lille mam de´ surprise, fik spejdere og stifindere en 
ferskendåse udleveret sammen med et æg og en skive 
toastbrød, og så var der, om man så må sige, lagt i ovnen 
til varm dåsemad. Det lykkes for alle at få lunt brød med 
spejlæg, meeen en anden gang skal der nok vælges en 
lidt større dåse til opgaven; så er der nemmere plads til 
ægget.

Dagen forsatte til fods mod Frederikssund, hvortil spej-
derne ankom i et noget brugt, men godt humør. Da vi nu 
havde direkte adgang til Sydhavets palmeomsuste små-
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m to. Sådan et par madmødre er en gave sendt fra spej-
derhimlen, det gør, at man som leder kan holde fokus på 
spejderarbejde - stærkt vanedannende.

Kort før Loke forlod os, afholdt vi en afslutningsparade, 
hvor der blev uddelt præmier. Jeg vil ikke nævne alle 
præmier, men jeg vil fremhæve Mads, der blev lejrens 
spejder.

Da støvet fra Loke havde lagt sig, gik spejderne i gang 
med rebslagning, og det gik over alt forventning. Nic-
las fik drejet kordelerne med en god jævn hastighed, så 
Nina kunne trække dornen, hurtigt omdøbt til grisen, på 
en sådan måde, at tovværket blev jævnt og stramt. Vi 
afsluttede med at lave et stykke, der var så langt, at alle 
kunne få et stykke med hjem på tre meter.

Jeg bliver lige nødt til at vende tilbage til madmødrene. 
Skjoldungepatruljen var blevet forstærket med Julius, 
spejder fra Loke, og det gik super godt. Det gik så godt, 
at det virkede som om, at de alle havde været en patrul-
je i flere år. Julius skulle efter planen hjem sammen med 
de andre fra Loke, men vi blev enige om en lille eftersid-
ning, så han blev resten af skjoldungelejren med. Der-
med fik vi sikret os en madmor også det sidste døgn. Da 
Julius er den eneste spejder i spejdergrenen hos Loke, 
har vi fået lov til at låne ham, til der er nogle stifindere, 
der rykker op, så det glæder vi os til.

Søndagen gik med at bryde lejrer ned og fylde i bilen, 
alt kunne stadig være der. Derefter retur til Ringsted og 
klokken 16.00 forvandlede sommerlejren sig til minder, 
da den sidste spejder forlod hytten, efter alt udstyret var 
båret ind.

En fantastisk lejr med Lokes glade stifindere, ledere og 
madmødre.  

Løft i flok, samlet trop

Rene ”Glim”
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øer (via søvejen), valgte vi at fejre begivenheden med 
en tur i bølgen grå. I det fjerne langt mod syd kunne vi 
se konturen af de to store spir på domkirken i Roskilde.

På hiken havde der været poster med forskellige op-
gaver, som spejderne løste enkeltvis i venskabelig dyst 
mod hinanden.

Torsdag gik med at bygge brusekabine, svedehytte og 
forskellige tovværksarbejder. Den der svedehytte har 
udviklet sig til lidt af en Skjoldungetradition, som blev 
indført af Simone (som vi har solgt til Phønix for fem ul-
veunger, men den tager jeg med Preben senere) på en 
sommerlejr for nogle år siden. En anbefalelsesværdig 
aktivitet som altid er god 4-5 dage inden i en lejr.

Fredag oprandt den store dag, hvor hele lejren skulle i 
svedekasse. Der var et par stykker, der skulle overtales, 
men da de først var inde i varmen, var der feststemning 
og en aura af wellness, og alle tog flere ture mellem bru-
seren og svedehytten. Lokes Jesper havde valgt at bruge 
tiden, hvor spejdere/stifindere var beskæftiget med 
bad, til at kontrollere hyttens brandmateriel, således at 
de friske kunne være heldige at komme ud af svedehyt-
ten, lige som han skulle til at afprøve sprøjten. Jeg skal 
kort konstatere - til spejdernes store fornøjelse - at den 
virkede.

Aftensmenuen var spidstegte kyllinger, og alle deltog i 
bedste patruljeånd. Dog skal det bemærkes, at Julie sad 
og passede kyllingerne broderparten af de to timer, det 
tog at stege dem, og at Jennifer

passede bålet på bedste vis, således at der ikke slikkede 
flammer op ad maden. En tålmodighedsøvelse af de helt 
store, men den blev da også straks belønnet med et par 
velsmagende kyllinger til aftensmad.

Lørdag... den helt store opbrudsdag. Stifinderne tog 
hjem, og med dem forsvandt også lejrens fantastiske 
madhold, madmor et og to - i daglig tale kaldet m et og 
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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

Ny korpskasserer søges

Den nuværende korpskasserer har været 
til ”låns” i en periode, hvilken rinder ud 
her det kommende forår.  Korpset har 
derfor allerede nu antennerne ude efter 
en person, som kan overtage denne op-
gave fra foråret 2014 ved korpsrådsmø-
det. 

Som kasserer, bliver du direkte part i 
korpsets styrelse og økonomiudvalg, og 
du får virkelig fingeren på pulsen med 
hensyn til hvad der sker hos De Gule Spej-
dere i Danmark. 

Du planlægger og styrer selv din tid på 
denne meget selvstændige post, hvor du 
står for de gængse bogholderimæssige 
opgaver, såsom kreditor- og debitorsty-
ring, bogføring, betalinger, diverse af-
stemninger og registreringer, momsind-
beretning m.v. Derudover vil du have en 
løbende kontakt med gruppenes kasse-
rere rundt omkring i landet.

 Af mere administrativ art vil du have 

kontakten til ekstern revisor i forbindelse 
med aflæggelse af årsregskab og ansøg-
ning af DUF-midler for korpsets videre 
drift. 

Du vil en få en meget selvstændig post, 
der indeholder spændende arbejdsopga-
ver  - primært relateret til bogholderi og 
regnskab. Der vil være god mulighed for 
også at blive involveret i andre opgaver, 
når du har fuldstændig styr på bogholde-
riet – og i det omfang  du selv ønsker det.

Din arbejdsuge forventes at ligge på ca. 
2-3 timer gennemsnitligt, som du langt 
hen ad vejen helt selv planlægger. De 
administrative systemer er alle web-ba-
serede, så du kan komme til dem, når du 
ønsker det. Posten som kasserer er uløn-
net, da De Gule Spejdere er en forening 
baseret på frivilligt arbejde. 

Du vil selvfølgelig få alt den opstarts-
hjælp, du behøver  - samt den hjælp du 
måtte behøve undervejs. 

Egenskaber:

Du er en fleksibel, ansvarsbevidst og om-
hyggelig person med godt humør og med 
styr på tingene, og du er ikke bange for at 
tage et ansvar. 

Erfaring:

Måske har du nogen regnskabserfaring 
fra en lignende post i en lokal gruppe hos 
De Gule Spejdere, eller i en anden for-
ening, hvor du har siddet med ansvaret 
for bogholderiet. Har du en regnskabs-
mæssig baggrund, er det naturligvis en 
fordel, men ikke et direkte krav. Det vig-
tigste er, at du har en holdning til spejder-
arbejdet i De Gule Spejdere i Danmark, 
og hvordan vores midler forvaltes. 

Du er velkommen til at kontakte Gyrit 
Mejer, eller en anden i korpsstyrelsen, 
hvis du vil høre mere om at være korps-
kasserer. 

Det er din egen gruppe, som skal indstille 
dig til korpsrådsmødet 2014. Indstillingen 
skal være sendt til korpset formand se-
nest d. 14. marts 2014. 
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105 km på spejdermarchen 

Bornholm rundt: 

Bobbarækus Trop

Lisa Johannesen 

Caroline Skovmose 

David Haxholm 

Thor Nielsen 

Ivaana 

30 Km

Rold Skov Gruppe

Sofie Søndergaard

Elise Skoven Andersen

Grib Skov Trop

Jonas Lillelund

Johanne Steinmann

Kong Valdemar Trop

Chua (Mikkel) 

Sambuhr (Jessica) 

Tikki (Ellen) 

Karait (William) 

Kong Valdemar Trop
Anna 
Victor

Grib Skov Trop
Ditte Helmuth
Signe Geissler
William Lohmann
Johanne Christiansen
Christian V.
Lærke M. Steen
Adam Lumholt

Kong Valdemar Trop
Claudia

Grib Skov Trop
Mathias Kvisgaard Hansen

Kong Valdemar Trop
Ole

Grib Skov Trop
Jonas ”Niels” Jensen
Simone Falcon
Sarah Werther
Louise Heidtman


