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Stifter af spejderbevægelsen
Robert Baden-Powell

Fysik for sjov med bæverne
Er bævere for små til at arbejde med fysik? Nej da! Det kan de sagtens. De ved måske ikke lige, hvad fysik betyder, men efter dagens
bævermøde blev vi enige om, at det nok betyder noget med at lave
nogle forsøg og så finde ud af, hvad der sker med helt almindelige
ting, når man gør et eller andet med dem.
Vi havde besøg af Jakob, som
havde været på den store spejderlejr i Holstebro i sommer,
hvor han havde stået på en
post med fysikforsøg, og nu
havde han taget nogle af forsøgene med til bæverne i Aalestrup.
Alle bævere ved nu, hvad der
sker, hvis man hælder sirup i
vand og så bagefter olie – bare
spørg dem! De ved oven i købet
også, om en korkprop kan flyde
på olie, vand eller sirup og om
en vindrue kan! De ved, hvad
der sker, når vand koger i en sodavandsdåse, og hvad der sker med
dåsen, når man putter den ned i noget koldt vand. De ved alt om,
hvornår en isterning smelter, og hvor det går hurtigst og langsomt, og
de har prøvet
at lege med
kartoffelmelsmudder, som
opfører sig meget mærkeligt:
først kan man
klemme det
helt tørt – tror
man - for når
man åbner
hånden med
det kartoffelmel, som lige
så tørt ud, så
svømmer det
alligevel ud

over hånden og
drypper ned i
baljen – eller
måske ned over
tøjet? Dejlig
snasket i hvert
fald. De har også prøvet at få
et stykke papir
til at flyde på
vand – man laver da bare et
papirskib, og
det kan oven i
købet laste en
hel del småsten
uden a synke.
Sådan noget fysik var faktisk meget sjovt, og selv om man kun er 7
eller 8, så kan man måske alligevel godt regne ud at en korkprop kan
flyde mens en mønt falder til bunds, eller man kan regne ud, at hvis
man læsser alt for mange sten i sit papirskib, så synker det til sidst.
Og nu har de i hvert fald set det med egne øjne.

Spejder for en dag – aug. 2012
På en lørdag sidst i august holdt spejderne i Aalestrup ”Spejder-foren-dag”, og de ca. 30 fremmødte nye og gamle spejdere samt forældre blev delt ud på 5 hold, som skulle rundt til en del poster på Spejderhusets område.
Det vigtigste for
alle var naturligvis at sørge for,
at de ville få noget at spise til
frokost, og heldigvis var der en
post, hvor man
kunne forberede
den
velkendte
spejderklassiker
”foliemix” – en
ret, hvor man
selv kan bestemme, hvilke ingredienser, man kan
lide og hvilke,
der måske ikke er helt i ens smag – man laver nemlig selv sin egen foliebakke. Alle skrællede kartofler og gulerødder og fik også løg og pølser, hvis de ville have det. Så skrev de navn på låget og afleverede foliebakkerne ved bålet, og til middag havde alles foliebakker været på
bålet, og der var nu dejlig varm mad til alle – og som sædvanlig
smagte det fantastisk. Det er nu noget andet at spise den mad, som
man selv har lavet.
Imens maden blev tilberedt var der så masser af andre poster man
kunne prøve – mange af disse stillede samarbejdet på prøve, alle store som små var nødt til at hjælpe hinanden for at løse opgaverne, som
f.eks kunne være at få hele holdet over en rafte, som var bundet op i
et par meters højde eller at dirigere en fra holdet, som havde bind for
øjnene eller måske at få alle stillet op i rækkefølge efter udleveret
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nummer uden at måtte snakke
sammen. Man kunne også se,
om man kunne fange nogle popcorn, som blev poppet i en pande uden låg – hvis man kunne
fange mange, så kunne man også have fornøjelsen af at spise
mange, selvfølgelig.
Dagen sluttede med frokost og
et spil ”skov-stratego”, hvor alle
deltog i spillet i Spejderskoven
udstyret med spillekort , idet de
forsøgte at erobre det andet holds fane. Det var vist meget sjovt, selv
om det naturligvis var rarest, hvis man var på det hold, der vandt.
Alle så ud til at
have en hyggelig dag, og det
var
hyggeligt
også at hilse på
de
forældre,
som havde sat
en halv dag af
til at være på
sjov med deres
børn. Vi håber
at se jer alle
igen næste år, hvor vi regner med at holde et lignende arrangement.
Venlig hilsen Spejderlederne

Tømrermester
Undertøj •Smart tøj

Din Butik
Borgergade 4 — Aalestrup
Tlf 98 64 17 97

EGON MØRCK JUSTESEN
Dalgårdsvej 7, 9620 Aalestrup
TLF. 98 64 17 90
Mobil 20 31 44 90

NØRSKOV’s
Produktforretning
og Containerservice
Tlf. 98 64 13 08 - 98 64 10 55
Toftegårdsvej 4 - 9620 Aalestrup

Tjek
AALESTRUP BILVÆRKSTED

WWW.SPEJDERNET.DK

Vagn Laursen
Borgergade 21 - 9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 13 88

LEOKA a/s
Borgergade 43
Tlf. 9864 1010

aalestrup

Testrupvej 8
9620 Aalestrup

autocykler
Tlf. 9864 1260

ALT i cykler - knallerter
Jesper Andersen
Tlf. 98 64 15 44

everton

Et ubesvaret spørgsmål
”Hvad sker der når man blander kartoffelmel og vand?”,
”Hvad sker der når man blander vand, olie og sirup (eller rettere forsøger på det)?”, ”Hvor mange glaskugler kan flyde
vha. et stykke papir?” og ”Hvad sker der når damp fortættes i
et lukket rum?”. Det er nogle af de spørgsmål man kunne få
besvaret på posten ”fysik og kemi” på kæmpe-aktiviteten
”Forsøgsstation” på Spejdernes Lejr 2012.
Her havde vi meldt os til at hjælpe i løbet af lejren.
Da vi kom ned til posten, viste vi ikke ret meget om hvad vi
skulle – faktisk viste vi kun, at vi skulle stå på en post, som
hed ”fysik og kemi”. Der var hektisk aktivitet, en masse mennesker var ved at sætte forsøg op, og alt i alt et mindre kaos.
Det viste sig, at årsagen til dette var, at statsministeren skulle komme forbi, for at se, hvad spejderne lavede på netop vores post – og så skulle vi være klar! Hun kom en halv time
senere og nogle meget benovede børn hilste på hende.
Vi skulle være på posten både om formiddagen og eftermiddagen. Vi vidste som sagt ikke så meget om posten på forhånd, men i løbet af formiddagen, fik vi nogenlunde styr på
det. Det viste sig at være en god ting, for som tiden gik, blev
vi pludselig de ansvarlige for at sætte nye jobbere ind i de
forskellige små demonstrationsforsøg.
Vi blev dog bedre og bedre (håber vi!) og en masse børn fik
svar på spørgsmålene og nogle sjove timer i den bagende
solskin. Dog var der ét spørgsmål som vi aldrig fik besvaret,
nemlig: Hvor lang tid, det egentlig bliver ved med at være
sjovt at lege med vand og kartoffelmel? Mange var i hvert
fald svære at løsrive – og svenskerne lavede endda en dokumentar om fænomenet!

Mette og Jakob – Klan Ænder uden Tænder

- Et eventyr gennem 100 år.
KFUM-Spejderne i Danmark blev grundlagt den 28. september
1910 i KFUMs bygning i Gothersgade i København.
De var en håndfuld unge mænd fra gymnastikafdelingen, der allerede i maj 1909 havde hørt om dette nye spejderbegreb fra en af
KFUMs sekretærer, Gunner Engberg, som havde været i London
og havde købt Scouting for Boys. I november samme år holdt han
foredrag om spejdersport i Ungdomsafdelingen og dette inspirerede til at arbejde videre med at indføre spejderarbejde i KFUM.
Stifteren blev maskinmester Jens Grane ( 1880 – 1961 ) med
Jens Engberg og Henrik Galle som medhjælpere.
En uge efter det første stiftende møde af KFUMs Spejderkorps
blev der etableret 4 patruljer med 28 drenge og atter en uge senere var det blevet til 6 patruljer med ca. 50 drenge. Disse første
patruljer var i begyndelsen ledet af unge voksne, men snart blev
det grundlæggende princip om, ”at børn leder børn under vejled-

www.BOLL-BILER.dk
Aalestrup Motor Co. ApS - 98641088
En vellykket fest starter hos

HIMMERLANDS SERVICEUDLEJNING
Lene og Vagn Christensen
Vestergade 18, 9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 22 69 - Fax 98 64 22 55
WWW.HIMMERLANDS-SU.DK

Aalestrup Tømmerhandel
og byggemarked A/S
Testrupvej 1
9620 Aalestrup
Tlf. 9864 1033

ning af voksne” indført.
I december blev Det danske
Spejderkorps stiftet ud fra de
patruljer, der allerede havde
fungeret uden samlet ledelse
siden 1909. KFUMs Spejderkorps forhandlede om at blive
en del af DDS, hvor Jens Grane også var medlem af korpsrådet, men først mellem 1912
og 1916 blev KFUMSpejderne en Divisions i Spejderkorpset.
I 1916 blev korpset igen selvstændigt, da man ikke kunne
blive enige med DDS om forpligtelsen til at forkynde det
kristne budskab for spejderne. Siden har korpset udviklet
sig som et selvstændigt spejderkorps, der ser sig selv som et folkekirkeligt arbejde for børn og unge.
Den første korpslejr blev holdt i 1916 ved Bramsnæs Vig, hvor
der deltog 126 spejdere ud af det samlede medlemstal på 504
I 1972 blev de første enheder med både piger og drenge godkendt, og siden 1982 har korpset i lige stort omfang henvendt sig
til både piger og drenge.
Ud fra det kristne grundlag og den internationale spejderbevægelses idé med en spejderlov, et spejderløfte og en arbejdsmetode
med at arbejde i patruljer og opøve færdigheder gennem learning by doing, har korpset udviklet sig siden og har en spændende historie at se tilbage på og en fremtid, som du er med til at
skabe.

God eventyr-læselyst!

P R O G RAMMER
BÆVERE:

TIRSDAG KL. 17.30 – 19.00
Børnehavekl. og 1. kl.

25-9

Leg med fysik

2-12

Julehygge

2-10

Bål

10-12

Juleafslutning

9-10

Krympeplast

16-10

Efterårsferie

Forvent at bæverne er ude næsten hver

23-10

Byløb

gang. Ændringer forekommer.

30-10

Kastanier og blade

5-11

Svømmehal mandag

13-11

Kirkemærke

20-11

Kirkemærke

27-11

Julepynt og pebernødder

ULVE:

MANDAG kl. 18.30 – 20.00
2. kl – 3 kl.

17-9

Ulvemøde

26-11

Ulvemøde

24-9

Ulvemøde

3-12

Ulvemøde

1-10

Ulvemøde

10-12

Juleafslutning

8-10

Ulvemøde

15-10

Efterårsferie

22-10

Ulvemøde

29-10

Ulvemøde

5-11

Ulvemøde

12-11

Ulvemøde

19-11

Ulvemøde

Spejderuniformer
Jeg tager gerne imod bestilling på uniformer til leje, på
TLF. 98 64 31 06 bedst omkring kl. 18.
Med spejderhilsen
Jørgen E. Løvendahl

P R O G RAMMER
JUNIORSPEJDERE:

MANDAG: KL. 18.30 – 20.00
4 kl. - 5 kl.

17-9

Flintstone biler

5-11

Program for ulvene

24-9

Boldaften

12-11

Svømmehal

1-10

Bål

19-11

Knob, kort, Morse

8-10

Byløb

26-11

Knob, kort, Morse

15-10

Efterårsferie

3-12

Spilaften

22-10

Filmaften

10-12

Juleafslutning

29-10
Forberede Ulveprogram
SPEJDERE:
TORSDAG: KL. 19.00 – 21.00
6 kl. og opefter.

27-9

Spejdermøde

15-11

Natløb

4-10

Patruljefight - kaosløb

22-11

Patruljefight

11-10

Skive kaserne

29-11

Grødfest

18-10

Efterårsferie

6-12

Aflyst p.g.a. skolefest

25-10

Bygge tårn til overnatning

10-12

Juleafslutning

26-27/10 Overnatning
1-11

Patruljemøde

8-11

Palæstinaaften

Møde for seniorer 8 kl. til 17 år

Møde for rovere fra 17 år

29-8

Bålhygge

Klan Ænder uden Tænder

8-9/9

Kanotur

Klan 77 grader syd

24-9

Ulvemøde

Kontakt ledere

31-10

Klatring/rapelling

28-11

Haltur

GRUPPENS ADRESSER
GRUPPERÅDET

Grupperådsformand
Henrik Klausen
Kirkevangen 18
98642624
Gruppeleder
Brian Larsen, Vestermarkvej 26
9610 Nørager
tlf 9855 2800 - 2680 2800
b-larsen@sol.dk
Kasserer
Anne-Marie Sørensen
Engparken 16
9864 2282
engparken16@familie.tele.dk
Forældrerepræsentanter
Lone Laustsen
Testrupvej 11
98641439
laustsen5@privat.dk
Gitte Holmberg
Møllegade 6 st. h
98649058
gholmberg1@gmail.com

Kirsten Ryberg
Vestergade 60b
98641983
Maibritt Pederen
Borgergade 33
98641642
maibritt.petersen@skolekom.dk
Joan Sørensen
Elmevej 8
98642898
Kirkelig repræsentant
Vagn hedegaard
Markedsdalen 63
98641796
v_hedegaard@yahoo.dk
Enhedsledere
Jette Taankvist
Anne Kjeldgaard Laustsen
Marianne Haugaard Sørensen
Carsten Laustsen
Dennis Oht
Mads Fisker Sørensen

Jørgen Laustsen
Kirkevangen 57
98642890
niknan@mail.dk

LEDERE
BÆVERLEDERE

ULVELEDERE

Pia Christiansen, Nybrovej 10,
Ravnstrup, 8800 Viborg
tlf. 8664 7811
pipidahl@privat.dk

Anna Laustsen, Fredensvej 12
tlf. 4024 6179
annalaustsen@hotmail.com

Jette Taankvist, Aaparken 12
tlf. 9864 1748,
jtaankvist@gmail.com

Henrik Damgård Hansen
Jasminvej 3, Hobro
tlf. 9852 5125
hdh@aalestrupelektro.dk

Morten Nielsen, Engparken 66
tlf. 9864 3438
vogterhusvej@gmail.com

Katja Løvendahl, Markdiget 46
tlf. 28 60 82 72
katjaloeve@hotmail.com

Betina Jensen
Christian Jensen
Rasmus Sørensen

Martin Holmgård, Jyllandsgade 5 1.tv
9600 Aars
tlf. 3068 4073
k500@sol.dk

Rikke Haugård Sørensen
Julia Nielsen
Signe Møller Nielsen
JUNIORTROPLEDERE
Lasse Damtoft Nielsen, Engparken 66
Tlf. 2877 3438
lasse-damoft@hotmail.com
Sebastian Findinge
Lone Sørensen
TROPLEDERE
Marianne Haugaard Sørensen
Engparken 16
tlf.: 2883 6827
marianne_haugaard@hotmail.com
Brian Larsen, Vestermarkvej 26
9610 Nørager
tlf 9855 2800 - 2680 2800
b-larsen@sol.dk
Lars Th. Jensen, Engvej 17
tlf.9864 1907
lars_th@mail.tele.dk
Andreas Taankvist, Aaparken 12
tlf.: 9864 1748
andreas_taankvist@hotmail.com
Martin Thomsen, Langmosen 28
tlf 6126 9620
martinthomsen@live.dk

Hans Jørgen Sørensen
Engdiget 13 1.tv
2230 2979
hansipost@stofanet.dk
Martin Olsen
Parkvænget 42
9864 7574
martinstrunckolsen@gmail.com
Rover Klan ”Ænder uden tænder”
Mads Fisker Sørensen
Skelbækvej 164G 1, 9800 Hjørring
tlf.: 2991 9263
fisker_15@hotmail.com
Christian Leegaard
lopi_christian@hotmail.com
Roverklan 77grader syd
Marianne Haugaard Sørensen
Engparken 16
tlf.: 2883 6827
marianne_haugaard@hotmail.com
Andreas Taankvist
Aaparken 12
tlf.: 9864 1748
andreas_taankvist@hotmail.com
Martin Thomsen, Langmosen 28
tlf 6126 9620
martinthomsen@live.dk
UNIFORMER sælges/udlejes

SENIORLEDERE
Carsten Laustsen, Fredensvej 12
tlf. 2123 6479
laustsen1971@gmail.dk
Line Gundersen, Hostrupvej 66 st. 5
9500 Hobro
Line.holstgundersen@gmail.com
Martin Olsen, Parkvænget 42
tlf 98647574
martinstrunckolsen@gmail.com
Rover Klan ”Macleod”
Dennis Oht, Sønderstrandvej 39C
8592 Anholt
tlf.61676562
d_oht@hotmail.com

Jørgen Løvendahl
Markdiget 2
tlf. 9864 3106
jel.kl@mail.tele.dk
HUSMESTER
Jørgen Laustsen
Kirkevangen 57
98642890
niknan@mail.dk
Udlån hus og nøgler
Ivan Oht, Aaparken 80
tlf. 9864 2264
oht@mail.tele.dk

KRISTIAN JENSEN
Mobiltlf. 20 12 84 48

Farver

Gulve

Støt vore sponsorer
de støtter os

Gardiner

Vestergade 34, 9620 Aalestrup 9864 1005
Søndergade 8, 9640 Farsø 9863 1127

AALESTRUP
ELEKTRO ApS

Jernbanegade 2A - 9620 Aalestrup
98 64 22 27
www.aalestrupfys.dk
aalestrupfys@mail.dk

Borgergade 41
9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 25 25
post@naturefterskolen.dk
www.naturefterskolen.dk

Borgergade 5, 9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 14 22
Aalestrup@apoteket.dk

Individuelle
forsikringer
Assurandør
Frede Østrup
Fre@almbrand.dk

Markedsdalen 34
9620 Aalestrup
Telefon 9864 1999
Fax
9864 1484

SPEJDERHAGL
ER ET BLAD MED OPLEVELSER, NYHEDER OG
PROGRAM FOR KFUM-SPEJDERNE I AALESTRUP.
HUSK DEADLINE DEN: 28. FEBRUAR
20. MAJ
30. AUGUST
10. NOVEMBER
Alt nyhedsstof indleveres til
Hans Jørgen Taankvist, Aaparken 12.
Telefon 9864 1748 E-mail: jtaankvist@gmail.com

Vestergade 32
9620
Aalestrup

SPEJDERNES LEJR 2012
Anden dag på Spejdernes Lejr
Kære sommerlejr, du gør det godt!
Spejdernes Lejr har været lidt speciel i sin opstart, da den har strakt
sig over to dage, hvor vi som KFUM'erne er vant til, at vi på dag to kører på med fuldt program.
Søndag havde
vi derimod denne gang tid til
en rolig start.
Spejderne tog
på togt for at
finde frie aktiviteter først på
formiddagen,
men eftersom
lejren stadig var under
opbygning, var
de fleste aktiviteter mod forventning lukkede. Noget rastløse i det, blev dagen i stedet brugt i spejderbutikkerne på torvet, i cafeen i vores underlejrbydel og på spillet Freezer, som har vist sig
yderst populært på disse kanter.
Ved 15-tiden satte vi gang i noget bål, så dagens mad-patrulje kunne
få lov at kokkere på fineste vis på vores kæmpe store pande, der i dagens anledning gjorde det ud for en wok. For en gangs skyld var vi
god tid og havde tid til opvask inden den fælles afgang fra vores bydels-torv (det, vi som KFUM'er ville kalde for underlejrpladsen). I samlet flok gik vi, flere tusind mennesker, og på vejen kunne vi se de andre spor af mennesker, der også var på vej mod åbningsshowet ved
scenen. For os en tur på 3km. Sådan en entré går altså ikke stille for
sig: 35.000 mennesker er mange, hvis enkelte skulle være i tvivl.
Showet havde Anders Lund Madsen og Anders Breinholt, bedre kendt
som 'De sorte spejdere', som værter og havde besøg fra bl.a. Holstebros borgmester. Der var interviews med fine mennesker som H.K.H.

prinsesse Benedichte, statsminister Helle
Thorning og ikke mindst gamle venner som
Jes Dorph og Lars Løkke. Selvfølgelig sang
Martin Brygmann også lejrsangen "Skal vi gå
udenfor?" for hele forsamlingen, så folk svingede tørklæderne noget så lystigt i luften.
Godkendt åbningsshow, og alle glæder sig
nu til, at lejren for alvor skal i gang med store aktiviteter og forhåbentligt nyde bekendtskaber.
Mandag, kom hid – vi glæder os til at gribe
dig!
Marianne

Tredje dag på Spejdernes Lejr
Mandag blev den første dag, hvor spejderne skulle på de såkaldte bobler – aktiviteter som de havde valgt inden lejen og på forhånd var tilmeldt.
Efter morgenmad og flaghejsning gik Egern og Flammer afsted mod
aktiviteterne Epic Adventurerace og Madtropperne. Den førstnævnte
var en aktivitet, hvor der hver dag kommer 1000 spejdere igennem.
Racet bestod af fire forskellige poster,
hvor spejderne skulle igennem en forhindringsbane, et kaos-løb, et stigeløb
og et orienteringsløb. Flammer tog som
bekendt afsted på aktiviteten Madtropperne, hvor der blev lavet lækker mad
på rigtig spejdermanér.
Gjønger havde formiddagen fri og gik
rundt på de frie aktiviteter, som ikke
kræver tilmelding, og hvor man blot
dropper ind. Efter middagstid kunne de
så komme af sted på aktiviteten Center
Center, hvor de blev afprøvet i forskellige traditionelle spejderaktiviter.
Da dagen nærmede sig aftensmadstid,

Spejderhuset, Rolighedsvej 39, tlf. 9864 2348

var alle patruljer igen
tilbage på
lejrpladsen, og aftenen blev
brugt
rundt omkring på
den store
lejr, hvor
der var rig
mulighed
for at hygge sig.
/Martin

Fjerde dag på Spejdernes Lejr
Tirsdag skulle alle patruljer på boble-aktiviteterne i tidsrummet 9:00 –
12:00. For Flammer og Egerns vedkommende var det aktiviteten For-

søgsstationen, der stod på programmet.
Spejderne fulgte med Jakob og Mette, to af gruppens rovere, som
begge er hjælpere på aktiviteten. Her blev der eksperimenteret med
forskellige forsøg, og spejderne blev klogere på hvordan naturen bliver
påvirket af os mennesker.
Gjønger tog af sted på aktiviteten Build The Change. Denne aktivitet
foregik i en hal lidt nord for lejren. Her fik de lov til at lege med Lego,
hvor de blev stillet udfordringen at bygge et fremtidselement i Lego.
Her blev fantasien sluppet løs, og kreativitet og ideer var i højsædet.
I løbet af eftermiddagen kom forældrene på besøg, og spejderne fik
rig mulighed for at vise de nysgerrige besøgende rundt på den store
lejr. Kagedepotet blev iøvrigt igen opfyldt, hvilket vi alle sammen siger
de søde forældre mange tak for.
Til aftensmad var der lækker kartoffelsalat og frikadeller, og alle kunne
således gå mætte fra bordet. Hen på aftenen blev der tændt op i lejrbålet på vores egen lejrplads, hvor vi sad og sang spejdersange, som
jo hører til enhver rigtig lejr.
/Martin
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Aalestrup
Ure & Optik
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Tlf. 98 64 23 00
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Køreskole
V. Henning Ettrup
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V/ Henrik Jensen
Pilevej 3A
9620 Aalestrup
Tlf. 9864 3400 - Mobiltlf. 21634178

Biksen
V/Connie Hvid - Svend Ejlskov
Borgergade 15 - 9620 Aalestrup
Tlf. 98 64 21 20 - Fax 98 64 21 24
Se 12 88 70 86

SKYUM POKALER
Borgergade15 - Aalestrup
Tlf. 9864 1063
www.SKYUM-POKALER.DK

Tak til tidligere gruppeleder

Lars Thomsen Jensen

Tak til forhenværende
grupperådsformand

Arne Møller Nielsen

