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Bæveraktiviteter 
 

I løbet af foråret har Bæverne lavet mange forskellige aktiviterer.  
 
I den mørke vinteraften har de haft en spændende spilaften, hvor de 
lærte nogle spil at kende som de måske ikke har prøvet før. 
 
Senere i den 
mørke tid skulle de 
prøve at spise på 
kinesisk. Det vil 
sige med pinde. 
Det kommer der 
mange sjove 
grimasser og 
forskellige måder 
at håndtere 
sådanne små 
pinde. De er jo ikke 
let for små fingre at 
få til at makke ret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Da det blev mere forår og lyst udenfor, skulle der bygges en 
bæverhule ude i skoven. Den blev godt nok ikke bygget i nærheden af 
vand, så et rigtig bæverbo, blev det ikke til. Men en god hule blev det 
til, og de stolte bævere ville gerne have besøg, så hulebyggeriet 
kunne godkendes. 



 

 

Bævertur til Hvalpsund 
 

Bæverne har været på en udflugt til Hvalpsund. På sådan en tur, 
finder man ud af 
hvem, der sommetider 
er i Hvalpsund, for det 
varer ikke længe før, 
der er en der spørger, 
”kan vi få en is”. Det 
er så ikke så smart at 
spørge sine ledere, for 
de siger nej, de har 
ingen penge med. 
 
På denne hyggelige 
tur, blev der fanget 
mange krabber. Det er 
til stor fornøjelse for 
bæverne. De ved 
endda hvem der har 
fanget hvilken, i en 
balje fuld af krabber. Sådan en fangst  bliver også større og større for 

hver gang, der bliver snakket 
om dem. Der er vel noget 
lystfisker i bævere. 
 
Der var også enkelte der mente 
vandet var dejligt varmt til en 
badetur. Mest de unge ledere. 
Så er der selvfølgelig alle 
bæverne, som ikke helt har 
styr på, hvor lange sådanne 

støvler er. Men når 
støvlerne er blevet 
fulde kan der jo 
alligevel soppes 
lidt. En hel del 
havde vist våde 
bukser med hjem. 



 

 

Bæver/Ulvestævne 

Igen i år blev der afholdt 
bæver/ulvestævne, som er 
arrangeret af distriktet. 
Det er en konkurrence 
imellem de forskellige 
bæverfamilier og 
ulvebander i distriktet. 

I år handlede løbet om 
troldmænd og hekse,og 
der blev løst mange 
forskellige opgaver, Det 
kunne være natur-
kendskab, hvor der skulle 
kendes blade fra træer,  samarbejdsopgaver, hvor der skulle 

samarbejdes om at 
få ting flyttet, eller 
det kun være at 
lægge en 
kompasrose, eller 
en rute, hvor der 
skulle findes ting til 
en kimsleg. 

Bæverne fra 
Aalestrup fik en flot 
tredieplads. 
TILLYKKE 



 

 

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

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

Assurandør 
Frede Østrup 
Fre@almbrand.dk 

    

Individuelle 
forsikringer 

Markedsdalen 34 
9620 Aalestrup 
Telefon  9864 1999 
Fax  9864 1484 

www.BOLL-BILER.dk 
 Aalestrup Motor Co. ApS - 

98641088 
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SKYUM POKALER 
Borgergade15 - Aalestrup 

Tlf. 9864 1063 
 

www.SKYUM-POKALER.DK 

 
 

Spejderhuset, Rolighedsvej 39, tlf. 9864 2348 

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 

Aalestrup 
Optik 

 

Vestergade 15 - 9620 Aalestrup 
 

Tlf. 98 64 23 00 

Vestergade 32 
9620  

Aalestrup 



 

 

P R O G RAMMER  

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

17-6 Hos Jette 

20-22/6   Sommerlejr Skringstrup 

 

Opstart den 19-8 

 

 

23-8 Spejder for en dag  

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret kalender kan ses 

www.olestorp.dk 

 

Forvent at bæverne er ude næsten hver 

gang. Ændringer forekommer. 

ULVE:  MANDAG kl. 18.30 – 20.00 
    2. kl – 4 kl. 

16-6 Klargøring til sommerlejr 

23-6 Klargøring til sommerlejr 

 

27-30/6 Sommerlejr 

 

 

 

Opstart den  18-8 

 

23-8 Spejder for en dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret kalender kan ses 

www.olestorp.dk 



 

 

Møde for seniorer 8 kl. til 17 
år 
 
Kontakt ledere 

Møde for rovere fra 17 år 
 
Klan Ænder uden Tænder 
 
Klan 77 grader syd 
 
Kontakt ledere 

SPEJDERE:  TORSDAG: KL. 19.00 – 21.00 
      5 kl. og opefter. 

19-6 Forberede sommerlejr 

26-6 Sommerafslutning 

 

Opstart den 14-8 

 

23-8 Spejder for dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret kalender kan ses 

www.olestorp.dk 

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  

Møder kan også ses på www.olestorp.dk 



 

 

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 
 
Jørgen Laustsen 
Kirkevangen 57 
9864 2890 
niknan@mail.dk 
 
Arne Møller Nielsen 
Sognevejen 32 
4044 8643 
arne@bygumholm.dk 
 
Joan Sørensen 
Elmevej 8 
2215 8489 
joolen84@gmail.com 
 
 
 
 

Vibeke Ernst Ettrup 
Nørreled 5D 
2547 8842 
Vibeke.ernst@hotmail.com 
 
Kirkelig repræsentant 
Vagn hedegaard 
Markedsdalen 63 
98641796 
v_hedegaard@yahoo.dk 
 
Enhedsledere 
Jette Taankvist 
Kirsten Dalgaard Christensen 
Martin Holmgård 
Carsten Laustsen 
Dennis Oht 
Mads Fisker Sørensen 
 
 

GRUPPENS ADRESSER 
GRUPPERÅDET 

BÆVERLEDERE 
 
Pia Christiansen, Nybrovej 10,  
Ravnstrup, 8800 Viborg 
tlf. 2167 1278 
dahllarsen@energimail.dk 
 
Jette Taankvist, Aaparken 12 
tlf. 9864 1748,  
jtaankvist@gmail.com 
 
Morten Nielsen, Engparken 66 
tlf. 9864 3438 
vogterhusvej@gmail.com 
 
Rasmus Sørensen 
Mathias 
 
 
 

ULVELEDERE 
 
Kirsten Dalgaard Christensen 
Hovedvejen 166 
tlf. 50904942,   kdc70@me.com 
 
Martin Holmgård, Gislumvej 22 1. sal 
9600 Aars 
tlf. 3068 4073 
k500@sol.dk 
 
Henrik Damgård Hansen 
Jasminvej 3, Hobro 
tlf. 9852 5125 
hdh@aalestrupelektro.dk 
 
Katja Løvendahl, Markdiget 46 
tlf. 28 60 82 72  
katjaloeve@hotmail.com 
 
 

LEDERE 



 

 

Linda Maria Christensen, Elmevej 3, 
Tlf.: 25242932 
lindamarialarsen22@gmail.com 
 
Sebastian Findinge 
Nikolaj Laustsen 
 
 
TROPLEDERE 
 
Martin Holmgård, Jyllandsgade 5 1.tv 
9600 Aars 
tlf. 3068 4073 
k500@sol.dk 
 
Brian Larsen, Vestermarkvej 26 
9610 Nørager 
tlf 9855 2800 - 2680 2800 
b-larsen@sol.dk 
 
Anna Laustsen, Fredensvej 12 
tlf. 4024 6179 
annalaustsen@hotmail.com 
 
Lone Sørensen 
 
SENIORLEDERE 
 
Carsten Laustsen, Fredensvej 12 
tlf. 2123 6479 
laustsen1971@gmail.dk 
 
Hans Jørgen Sørensen 
Engdiget 13 1.tv 
tlf. 2230 2979 
hansipost@stofanet.dk 
 
Martin Olsen, Parkvænget 42 
tlf 98647574 
martinstrunckolsen@gmail.com 
 
Rover Klan ”Macleod” 
 
Dennis Oht, Sønderstrandvej 39C 
8592 Anholt 
tlf. 61676562 
d_oht@hotmail.com 
 
Hans Jørgen Sørensen 
Engdiget 13 1.tv 
tlf. 2230 2979 
hansipost@stofanet.dk 
 
Martin Olsen, Parkvænget 42 
tlf. 9864 
7574martinstrunckolsen@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 
 
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 



 

 

Gruppeweekend på Lejrgården 
 

Den 28/3 2014  
Vi mødtes ved 
spejderhuset kl. 16 
Spejdere, juniorer og 
ulvene.  
Vi gik ind i gangen 
med vores ting. Da 
alle var ankommet, 
blev vi fordelt i 
bilerne og kørte af 
sted mod Lejrgården.  
Ved ankomst blev vi 
fordelt på værelserne 
i hytten, så vi kunne 
pakke ud. Da dette 
var gjort, blev vi 
samlet foran hytten, 
for at få nogle 
praktiske 

informationer om stedet.  
Vi gik senere alle ned til stranden for at se området. Bagefter var der 
fri leg indtil aftenløbet. 
Aftenløbet bestod af labels med tal på, hvor det gjalt om at komme 
først rundt til posterne, for at tage den label med det laveste nummer. 
Efter løbet var det tid til aftensmad, som bestod af ris i karry og 
kyllingfilet. 
Inden sengetid var det tid til hygge om pejsen, synges nogle sange og 
lave sketches.  

Lørdag morgen 
startede med 
morgenløb med 
samme fremgangs 
måde som fredagens 
aftenløb. Derefter var 
der morgenmad 
inden bæverne 
dukkede op. 
Da bæverne var 
ankommet og fået 
deres ting til rette på 
værelserne var det 
tid til lørdagens store 
temadag som var 
rollespil. 
Vi havde der fået 
hjælp fra Ivan Oht og 

hans datter Jeanne, som underviser i rollespil på en ungdomsskole. 
Før frokost skulle der laves sværd af liggeunderlag og gaffatape. Der 



 

 

skulle også laves 
kappe eller 
udklædning i stof.  
Efter frokosten blev 
børnene sminket, 
og der blev dystet 
mod hinanden med 
en leg, om at finde 
og samle guld-
stykker uden at 
blive ramt af 
modstanderens 
sværd. Det blev der 
brugt en del tid på i 
løbet af efter-
middagen.  
Inden aftensmad 
var der lige tid til en 
gang aftenløb igen 
på samme måde som fredag aften. Til aftensmad fik vi gode ben og 

ovnkartofler. 
Aftenen 
sluttede med 
lejrbål i 
kaminen. Der 
blev sunget  
nogle sange og 
nogle små 
dyste mellem 
de forskellige 
enheder. Dog 
der var jo lige 
natløbet, for 
ulve og spej-
dere,som nogle 
af medlem-
merne fra Klan 
Macleod stod 
for. Det bestod 
af et spil, hvor 

det gik ud på at skaffe pengeposer ind. Børnene var delt i 2 grupper, 
hvor de hver havde en bestemt rolle i spillet. Imens var bæverne gået 
i seng. Da der var gået en times tid med spillet, var det tid til at resten 
skulle i seng. 
Søndag morgen blev alle vækket, for at skulle ud og på morgenløb 
inden morgenmaden. Efter morgenmaden skulle alle have pakket 
deres ting, og sætte det udenfor huset. Da alle havde gjort det, havde 
vi nogle forskellige poster, imens nogle af lederne gjorde huset rent. 
Omkring middag blev alle sammen hentet af forældrene. Alt i alt en 
dejlig weekend med skønt vejr. 
  



 

 

Husk at skrive hjem fra årets sommerlejr 

 

Kære Mor, 

Vores tropsfører har sagt vi skal 
skrive til vores forældre, i tilfælde af 
at I havde set noget om 
springfloden på fjernsyn og var 
bekymrede. Vi har det godt. Kun et 
af vores telte og to soveposer blev 
skyllet væk. Der var heldigvis ingen 
der druknede, men det var fordi vi 
var oppe i bjergene og lede efter 
Flemming, da det skete. Hils hans 
far og mor. 

Han kan ikke skrive pga. gipsen. Jeg 
fik lov til at flyve med i en af 
redningshelikopterne, det var fedt. 
Vi havde nær aldrig fundet ham i mørket, hvis det ikke var for alle 
lynene. 

Tropsføreren blev sur på Flemming, fordi han tog på blaffertur uden at 
fortælle nogen om det. 

Men Flemming svarede, at han havde sagt det, men da det var 
samtidig med at vi var ved at slukke ilden, så der var nok ingen der 
havde hørt ham. 

Vidste I, at hvis man stiller en dåse med gas ind i et bål, så 
eksploderer den ? Alt det våde træ ville stadig ikke brænde før 
tropsføreren hentede reservedunken fra bilen. Han skulle nok have 
kontrolleret, at den var helt tæt først. Men vi var smadderheldige, det 
var kun et af vores telte og noget af vores tøj, der brændte. 

Jytte kommer til at se underlig ud, indtil hendes hår vokser ud igen. 

Vi er hjemme igen lørdag, hvis tropsføreren får lavet vores bil. Men 
det var ikke hans skyld, den blev smadret. Bremserne virkede næsten 
OK, da vi kørte, og som tropsføreren har sagt: ”Med sådan et gammelt 
lig må man forvente, at der er noget, der går i stykker fra tid til 
anden.” 

Det er nok derfor, han ikke kan få den forsikret. Vi synes, det er en fed 
bil. Jeg vidste ikke, at man kunne bruge en gammel taxa til spejdere. 
Der er taxameter og alting i endnu. Men tropsføreren siger, at den 
skifter farve om natten. Han siger den kører i sort, eller sådan noget. 

Han skælder ikke spor ud, hvis den bliver snavset. Dem der ligger i 
bagagerummet, må bare ikke drikke af hans flasker, og de skal passe 
på de ikke stikker sig på kanylerne. På vej herop fik vi lov til at køre i 



 

 

traileren på skift. Lige til ham panseren stoppede os og gav os en 
bøde. 

Tropsføreren er en fed fyr. Bare rolig, han kører smaddergodt bil. Når 
han er ædru, lader han Peter køre, så han kan lære det. Men han 
lader ham kun køre, når der ikke er anden trafik på vejen. Men på 
disse smalle bjergveje, er der ikke plads til andre end os, så det er ret 
heldigt. 

I morges badede de andre fra klipperne og svømmede i søen. 
Tropsføreren ville ikke lade mig bade, når jeg ikke kunne svømme, og 
heller ikke Flemming, pga. gipsen, for den ville nok tynge ham for 
meget ned. I stedet fik vi lov til at tage en kano og sejle tværs over 

søen. Man kan stadig 
se alle træerne på 
bunden efter 
springfloden. 

Tropsføreren er 
virkelig fed, ikke så 
pivet som den forrige. 
Han blev ikke engang 
sur over, at vi havde 
glemt 
redningsvestene. Kun 
over at kanoen blev 
lidt skrammet, der 
hvor bjørnen satte 
tænderne i. Flemming 
har for øvrigt ikke 
flere rene bukser, så 
han må gå uden.  

Gæt hvad?? Vi har 
allerede fået vores duelighedstegn i førstehjælp. Da Knud dykkede i 
søen og skar sig på nogen rustne søm, lærte vi hvordan man årelader 
folk og opererer med en dolk. Og Nikolaj og Lise har kastet op i en 
uge. Tropsføreren siger, at det nok er madforgiftning, fordi de spiste 
den grillkylling der lå i handskerummet i bilen. Tropsføreren siger, at 
den kun var 14 dage gammel, så den var da god nok. Den var jo 
pakket ind, så han har sikkert ret. Findes der vel også grønne 
kyllinger?? Tropsføreren siger, at det var de altid i fængslet, da han 
sad inde. 

Jeg er så glad over, at han brød ud og blev vores tropsfører i stedet. 
Er livstid lang tid at skulle sidde i fængsel?? Han bliver ved med at 
sige, at tingene har forandret sig meget siden, han sidst var ude. 

Jeg må slutte nu. Phillip og mig skal blaffe ind til byen for at sende 
vores breve og købe flere patroner til tropsføreren. 

Bare rolig, vi har det god 



 

 

Tillykke med 3. pladsen 
  


