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Bæversommerlejr
Selv om, der er
langt fra
Skringstrup til det
store farefulde
ocean, så var det
alligevel der en
flok sørøvere
havde slået sig
ned i en 3 dages
tid i juni måned måske var de
bare blevet lidt
trætte af
skumsprøjt og
saltvand? I løbet
af week-enden
fik de fikset det
mest nødvendige
udstyr som fx en
T-shirt med dramatiske sørøvertegninger - de fleste bloddryppende en klap for øjet, et sværd og et sørøvertørklæde.
Således udklædt fik vi bygget et sørøverskib, hvor man kunne gynge i
et stort net hængt op i rigningen. Vi fik ved hjælp af et længe glemt
skattekort fundet en skat, som var fyldt med guldbarrer (af den
velsmagende slags) og alle fik selv lavet deres egen mad, som de fik
stegt over bål, da vi heldigvis lagde til land et sted, hvor vi kunne få
gang i et ordentligt bål.
For de
mere
uerfarne
sørøvere
blev den
berømte
bog om

”Skatteøen” læst højt,
så alle nu kender
historien om drengen
Jim, som drager ud for
at finde en sørøverskat
sammen med et par
engelske venner og
uheldigvis en flok
barske sørøvere, som
forsøger at stjæle
skatten, men ligesom
vores sørøvere lykkes
det også for Jim og
hans venner at finde
skatten og overliste de
grusomme sørøvere og
få skatten med hjem.
Almindelig bålhygge og tåbelige sanglege blev det selvfølgelig også til.
Alle bævere klarede alle udfordringer i fineste stil - også den der med
at sove to nætter et fremmed sted uden forældre, og det var faktisk
ret sejt, så nu er de største (dem der går i 2. kl.) sikkert godt begyndt
med de lidt større udfordringer hos ulvene og de mindste er blevet de

store og er nu med til at hjælpe de helt nye bævere til rette med de
udfordringer, som spejderlivet giver - de har allerede i samarbejde

med vores unge
ledere Rasmus og
Mathias været med til
at lave et spor-løb til
de nye bævere, hvor
de skulle følge et spor
af gulerodsskræller
gennem
Spejderskoven, og det
gik vist meget godt så vidt vides fandt alle
mand tilbage til
Spejderhuset! Udover
billeder fra
sommerlejren, kan I
også se et billede af
det nye hold bævere
her på siden - det skal
nok blive sjovt at
arbejde sammen med
dem også.
Mange spejderhilsener og tak for en god sommerlejr fra
Bæverlederne.

Bæverne 2014-15
Silas –Jonas – Camilla –Silke –Legolas –Mikkel –Valdemar –Marie –
Nikolai –Emma –Snorre –Lukas.

Spejder for en dag
Lørdag d. 23. august holdt spejderne i
Aalestrup åbent hus, hvor interesserede
kunne komme og prøve, hvad det vil sige
at være spejder.
Aftenen før havde de større spejdere
bygget en svævebane, som blev brugt
flittigt af de fremmødte børn. Efter at flaget
var blevet hejst, blev de fremmødte
forældre og børn inddelt i små hold, som
kunne cirkulere rundt mellem forskellige
aktiviteter. Man skulle rydde op i et telt,
lave mad over bål, bl.a. pandekager, bygge
og ikke mindst afprøve en svævebane m.m

Det var dejligt der
var så mange
mødt op til vores
åben hus
arrangement, nye
såvel som kendte
ansigter, og alle
interesserede er
selvfølgelig
velkommen i
spejderhuset
fremover.
Det koster ikke noget at deltage de første par gange, inden man
beslutter sig for,
om det er noget
man har lyst til.
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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

P R O G RAMMER
BÆVERE:

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

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.

Kalender kan ses www.olestorp.dk

SPEJDERE:

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

Kalender kan ses www.olestorp.dk

SENIORER

Møde for seniorer 8 kl. til 17 år

Kontakt ledere

ROVERE

Møde for rovere fra 17 år

Klan Ænder uden Tænder
Klan 77 grader syd
Kontakt ledere

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

Korpshistorie
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 Herik 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 vejledning 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
KFUM-Spejderne 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.

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
Jørgen Laustsen
Kirkevangen 57
9864 2890
niknan@mail.dk

Kirsten Ryberg
Vestergade 60B
51331283
Sørren Worm
Kirsebærvænget 5
64656100
Soren_worm@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

Arne Møller Nielsen
Sognevejen 32
4044 8643
arne@bygumholm.dk
Joan Sørensen
Elmevej 8
2215 8489
joolen84@gmail.com

LEDERE
BÆVERLEDERE

ULVELEDERE

Pia Christiansen, Nybrovej 10,
Ravnstrup, 8800 Viborg
tlf. 2167 1278
dahllarsen@energimail.dk

Kirsten Dalgaard Christensen
Hovedvejen 166
tlf. 50904942, kdc70@me.com

Jette Taankvist, Aaparken 12
tlf. 9864 1748,
jtaankvist@gmail.com
Morten Nielsen, Engparken 66
tlf. 9864 3438
vogterhusvej@gmail.com
Rasmus Sørensen
Mathias

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

Linda Maria Christensen, Elmevej 3,
Tlf.: 25242932
Lindamarielarsen22@gmail.com
Sebastian Findinge
Nikolaj Laustsen

Rover Klan ”Ænder uden
tænder”
Mads Fisker Sørensen
Skelbækvej 164G 1, 9800
Hjørring
tlf.: 2991 9263
fisker_15@hotmail.com

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

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
Lars Thomsen Jensen
Engvej 17
98641907 / 51940719
husmester@olestorp.dk

Spejdertroppens Sommerlejr på
Trevældcenteret 2014
Dag 1.
Idag tog vi afsted (lidt
tidligt), men vi kom
afsted. Vi kørte til
lejren og satte telte op
og spisebord. Vi havde
vandkrig med nogen
andre fra lejren. Vi fik
lavet dejlig mad lavet af
vores søde ledere!
Dag 2.
Idag har været hård,
overvældende, men dog
også rigtig sjov.
Vi startede dagen med
flaghejsning og sang. Vi
fik selvfølgelig også
dejlig morgenmad.
Derefter begyndte vi på
vores indgangsportal. Vi
blev ikke helt færdige,
men der er altid
imorgen. Vi tog i
smedjen og fik lavet
nogle fine søm (i
Rasmus og mit eget
tilfælde nitaller) og
andre sjove sager.
Lederne kom med
saftevand og kage
til os hårdt
arbejdende
spejdere. Da vi
kom hjem var
vores søde ledere
igang med at lave
mad til os, (det
var meningen vi
skulle lave det).
Om aftenen tog vi
til lejrbål sammen
med de andre
trupper på lejren.

Vi fik grinet, sunget og råbt, så vores stemmer var borte. Inden vi gik
i seng var pigerne lige i bad mens lederne var til lederhygge med de
andre ledere fra lejren.
Dag 3
Idag stod den på
bygning og sejling af
tømmerflåde. Vejret
har været dejligt. Vi
startede som altid
med flaghejsning,
morgenmad. Derefter
skulle vi igang med at
bygge vores
tømmerflåde. Vi fik
besøg af Lones
kæreste, Jeppe. Vi
spiste middagsmad
og derefter fik vi lidt
fritid. Omkring kl. 13
tog vi ned og sejlede
på vores næsten
vellykkede tømmerflåde. På søen var dog nogle børn DER ABSOLUT
IKKE KAN SEJLE KANO, der var faldet i vandet, vi samlede dem op og
fik lidt hjælp til at komme ind igen. Vi kom i land igen og blev hurtigt
skyllet under bruseren og over og lave og spise aftensmad med nabo
gruppen. Vi fik også besøg af Sebastian og mine forældre (de havde
selvfølgelig slik med) Da alle gæsterne var taget hjem tog vi på natløb
sammen med nogle af de andre fra lejren. Ville gerne have haft et
billede af Brian, men vi måtte ikke have telefoner med. Det var rigtig
hyggeligt.
Dag 4
Idag har vi ikke
haft meget tid
til billeder. Vi
startede med
flaghejsning,
morgenmad og
rengøring.
Derefter videre
ned til søen
hvor vi var ude
og spille
vandpolo
sammen med
naboerne. Hvor
næsten alle var
i, alle undtagen
Rikke. Vi gik op

og spiste middagsmad.
Derefter tog vi spejdere
rengøringen i hele
lejren. Vi tog til tin
smeltning og lavede
nogle fine ting eller
noget. Vi fik besøg af
Julie og Jannes
forældre. Da de var
taget hjem, begyndte vi
at lave aftensmaden. Vi
tog til gudstjeneste ned
ved søen og derefter
videre til lejrbål med
nogle af de andre der er
på lejr her.

Dag 5.
Korteste dag, som i kan se er vi ret trætte. Lille mus er faldet i søvn i
bilen og vi har max kørt en halv time. Men vi startede med
flaghejsning og morgenmad + det var vores tur til at gøre toiletter
rene. Vi blev dog hurtigt færdige. Så var det bare igang med at med at
pakke. Da vi var færdige blev alle vores penge brugt på is. Vi var på
vej hjem og der var stille i bilen.
Skrevet af Maria Jensen
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Tak til alle
som har hjulpet med
årets sommerlejre

