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Bæver på kirkebesøg

Bæverne tager kirkemærke
Som enhver ved, så tager rigtige spejdere
mærker til at sy på uniformen (en ting, som
alle mødre sætter stor pris på – og måske
også en enkelt far. Men fat mod, når de bliver lidt ældre, så skulle de gerne selv lære
at sy mærker på). Nå men bæverne skulle
altså prøve at tage kirkemærket , og vi begyndte udfordringen med at tage hen og se
på den lokale kirke,
hvor graver Henrik
Lund Sørensen viste os
rundt i både kirke, tårn
og graverens værksted.
I kirken så vi selvfølgelig altertavlen, som for
mange år siden blev lavet af en 3. klasse på
Aalestrup Skole – Henrik mente, at nogle af
disse børn måske nu
var så gamle, at de kunne være forældre til nogle af bæverne? Måske sidder der nogen derude, der ved, at det var dem,
men i så fald kunne jeres børn ikke kende jer på billedet, som
sidder på bagsiden af alteret!
Vi så også døbefonten, som
nogle børn
kendte fra yngre søskendes
dåb og børnene
fik lov til at prøve at stå på
præstens normale talerstol –
prædikestolen,
så nu ved de,

hvordan udsigten er
derfra. Vi så også de
3 fine messehageler,
som Aalestrup Kirke
ejer . De har tre forskellige farver, som
bruges på hver sin
tid af kirkeåret –
snart er det tid til
den lilla, som bruges
i adventstiden.
Vi fik også lov til at
komme op tårnet og
se de store klokker, som hænger her. Der er stejl trappe derop, så det er lidt farligt, hvis man ikke er så glad for højder.
Henrik kunne fortælle, at nu om dage så styres klokkerne af
et ur og en maskine får klokkerne til at slå, så det er ikke
længere nødvendigt at trække i et reb for at få klokkerne til
at slå morgen og aften. Mange af bæverne fortalte, at de kan
høre klokkerne fra deres hjem. Alle krinkelkroge i kirken blev undersøgt, og nogle børn
var helt overbeviste
om, at der måtte bo
en kat i kirken, for de
havde nemlig fundet
en kattebakke på
trappen op til prædikestolen. Det viste sig at være den kasse med jord/sand, som
bruges til jordpåkastelsen ved bisættelser – men hvem kunne
også vide det?
Sidste stop på vejen inden vi gik hjem var graverens værksted, hvor man kunne få lov at sidde på nogle af de mange
køretøjer, som graveren bruger i sit daglige arbejde – stor
succes selvfølgelig.
Den efterfølgende tirsdag snakkede vi lidt om, hvilke historier,
der står i Bibelen om Jesus og vi talte om, hvorfor man holder

jul og påske, så hvis I
har hørt nogle skrækkelige historier om korsfæstelse og søm gennem
hænder og fødder, så
ved I nu, hvorfra de
kommer – vi håber, at de
også fik det med om
genopstandelsen, som jo
godt nok er knap så blodigt. Børnene havde lagt
mærke til de to krucifikser, som man kan
se i Aalestrup skole –
et stor et, som nogle
andre børn har lavet
og et lille et, som
hænger oppe ved
prædikestolen – hvor
man ifølge børnene
kunne se de famøse
søm, som holdt Jesus
fast til korset! Alle
fik til sidst mærket
med den lille kirke på udleveret som tegn på, at de nu ved
noget om kirken og lidt om Jesus og hans forbindelse til højtiderne, og hvad han måske forsøgte at lære os.
Tak til Henrik for at bruge en aften på at fortælle om kirken og måske
en formiddag på at pudse skålen i døbefonten
ren for aftryk af små
fingre.
Hilsen
Bæverlederne

Ulvenatten 2012
Fredag den
10. november mødte
6 ulve og 3
juniorspejdere
op
med spænding i maven. Hvad
kommer
der stil at
ske? Uhh,
vi skal sove i spejderhuset!!! Spændingen var størst for de 6 ulve, da de aldrig før
har været med.
Da Ulvene ankom kl. 16.30 skulle der pakkes ud og sovepladser
arrangeres. Der blev lynhurtigt lavet en ulvehule, der var indrammet af stole og borde. Soveposer, puder, tæpper og sovedyr blev
arrangeret med stor nøjagtighed. Klokken 17.00 fik ulvene besked på at tage overtøj på og gå udenfor. Der kom mange gode
bud på, hvor vi skulle hen, og hvad der skulle foregå – men da vi
kom hen til skolens gymnastiksal, og der strømmede lys og musik
ud, var alle klar over, at det var den endelige destination. Hjælpeleder Rikke havde sammensat et program i højt tempo og højt
musik. Det var også på dette tidspunkt, at de 3 juniorspejdere
ankom. Programmet bød på 1½ times ”Katten efter musen”,
”Høvdingebold” og ”Sørøverleg” for både juniorspejdere, ulve og
ledere.
Efter turen i gymnastiksalen skulle vi have aftensmad. Aftensmaden bestod af burgere tilberedt og spist indenfor, og derefter bålbananer med chokolade udenfor. En del af ulvene var en smule
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skeptiske overfor tanken
om varme og sorte bananer, men de blev indtaget
med overraskende stor tilfredshed og anerkendende
udsagn.
Da bananerne var fordøjet
og
servietterne
var
brændt af i flammerne
skulle vi ud at gå. Vi
kæmpede os vej gennem
Aalestrups mudrede og
hullede gader og fandt vej hen til Kirken. Her fik ulvene lov til at
kikke rundt bag de fleste døre, og der blev snakket lidt om de forskellige ting rundt i kirken. Vi sang en sang og gik derefter hjemad mod spejderhuset. Nu nærmede klokken sig 21.30.
På dette tidspunkt var der begyndt at melde sig nogle træthedstegn hos en del af ulvene, så efter lidt leg indenfor, blev juniorspejderne sendt ind til lederne. Ulvene blev sendt i soveposerne,
og de foreslog selv en godnathistorie. Junglebogen blev fundet
frem, men det blev ikke til mange
sider, før der var fuldstændigt stille – Ikke én ulv svarede tilbage,
da der blev sagt Go’nat.
Juniorspejderne fik lov til at hygge
lidt med lederne over en kop kakao og gamle spejderoplevelser.
Efter lidt tid blev de for trætte og
krøb i soveposerne. Da klokken
var 23.00 var alle i seng – selv lederne.
Kl. 7.00 blev der sagt godmorgen
selv om juniorspejderne bestemt
mente, at det var alt for tidligt.
Ulvene til gengæld sprang ud af
soveposerne og var klar til nye
eventyr. Ulvene og juniorspejderne skulle i tøjet og pakke deres

ting, inden de kunne få morgenmad.
Kl. 8 var alle klar til gåturen og
vejret var perfekt: overskyet,
næsten vindstille og tørvejr. Turen bød på nærkik på vindmøllerne og kommentarerne ”De er
godt nok høje, når man står helt
tæt på”, ”prøv at mærke – de ryster” og ” det er som om de vælter, når man kikker op”. Der blev
snakket en del om vingelængde
og vingehastighed. På dette tidspunkt efter 3 km var der enkelte
ulve, der begyndte at være godt
trætte. Men efter lidt Lagermanns konfekt var alle flyvende
igen. Da vi nærmede os ”Hans
Greves” skov var der endda luft
til hos juniorspejderne til at gå/
løbe en ekstra kilometer – og det
skulle de selvfølgelig have lov til.
I alt blev det til 5,6 km for ulvene og 6,6 km for juniorspejderne
– sejt gået.

Efter vi havde kæmpet os gennem krat og træer i ”Hans Greves”
skov mødte vi en duft at kakao og boller – og hvor smagte det
dejligt. Efter lidt godt til maven kunne der findes kræfter til at
samle mos. Grangrene og lærkegrene var allerede samlet, så efter at moset var samlet, var det tid til at sige farvel og tak for
denne gang.
Der var stor enighed blandt ulve, juniorspejdere og ledere at det
havde været en sjov Ulvenat.

Svar på julequiz
1A, 2C, 3A, 4C, 5B, 6A, 7C, 8A, 9C, 10C, 11B, 12C, 13B
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P R O G RAMMER
BÆVERE:

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

2-12

Julehygge

26-2

Bål

10-12

Juleafslutning

5-3

Terning

12-3

Knobaften

8-1

Bålaften

19-3

Klip og æg

15-1

Spilleaften

26-3

Påskeferie

22-1

Førstehjælp

29-1

Refleksløb og fugl

5-2

Tønder og ris

12-2

Møde

Forvent at bæverne er ude næsten hver

19-2

Vinterferie

gang. Ændringer forekommer.

ULVE:

Medbring kælk/bobslæde ved første sne.

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

3-12

Ulvemøde

18-2

Vinterferie

10-12

Juleafslutning

25-2

Knob / morse

4-3

Basismærke

11-3

Basismærke

7-1

Fuldmånemøde

18-3

Spændende

14-1

Kirkemærke

25-3

Påskeferie

21-1

Sygeplejerske

1-4

Påskeferie

28-1

Overraskelsen

8-4

Bålmad

4-2

Fødselsdag

11-2

Knob / morse

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.

3-12

Spilaften

4-2

Juniormøde

10-12

Juleafslutning

11-2

Juniormøde

18-2

Vinterferie

7-1

Juniormøde

25-2

Juniormøde

14-1

Juniormøde

4-3

Juniormøde

21-1

Juniormøde

11-3

Juniormøde

28-1

Juniormøde

18-3

Juniormøde

SPEJDERE:

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

6-12

Aflyst p.g.a. skolefest

14-2

Den store entertainer

10-12

Juleafslutning

21-2

Vinterferie

28-2

Patruljedøgn på en aften

10-1

Quiz

7-3

Gymnastiksal med instruktør

17-1

Spilleaften

14-3

Byggetårn

24-1

Hvem er vi og hvad vil vi?

15/16-3 Overnatning i tårn

31-1

Woop app

21-3

Bålhygge

7-2

Den store entertainer

28-3

Skærtorsdag

Møde for seniorer 8 kl. til 17 år

Møde for rovere fra 17 år

Kontakt ledere

Klan Ænder uden Tænder
Klan 77 grader syd
Kontakt ledere

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
Martin Holmgård
Lasse Damtoft Nielen
Martin Thomsen
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

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

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

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

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

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

Betina Jensen
Christian Jensen
Rasmus Sørensen

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

Katja Løvendahl, Markdiget 46
tlf. 28 60 82 72
katjaloeve@hotmail.com
Julia Nielsen
Signe Møller Nielsen
JUNIORTROPLEDERE
Lasse Damtoft Nielsen, Engparken 66
Tlf. 2877 3438
lasse-damoft@hotmail.com
Sebastian Findinge
Lone Sørensen
TROPLEDERE

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

Brian Larsen, Vestermarkvej 26
9610 Nørager
tlf 9855 2800 - 2680 2800
b-larsen@sol.dk

Christian Leegaard
lopi_christian@hotmail.com

Lars Th. Jensen, Engvej 17
tlf.9864 1907
lars_th@mail.tele.dk

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
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

Roverklan 77grader syd

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

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

Klumme
Visionsaften med Sus Lynge Dahl
Alle i gruppen var indkaldt
til at deltage i en visionsaften, hvor vi skulle se på de
strukturer der ligger i Ole
Torps Gruppe. Der var
mødt 16 frem, som var
bredt repræsenteret fra de
enkelte grene.
Formålet var overordnet,

at få flere medlemmer. Vi er
trængte på medlemstallet, og har
brug for nogle værktøjer til at få
flere medlemmer, men også til at
fastholde de medlemmer vi har.

Hvis man havde forestillet sig,
at Sus kom med en drejebog til
sådan får i flere medlemmer –
tog man fejl. Oplægget gik på
at vi skulle synliggøre de processer der foregår i spejderhuset. Er der synlighed nok? Kommunikerer vi nok til omverden,
hvilke værdier der er i spejderarbejdet, og gør vi i det hele taget nok for at vise at ”vi ER

–

spejdere”.
Der blev stillet
spørgsmålstegn ved
mange ting, og ved
hjælp af forskellige
samarbejdsopgaver,
fik vi nedfældet en
del ord, på de værdier som vi ser som
grundstenene i spejderarbejdet.
Alle deltagere er enige om at det er en
lærerig proces der er

sat i gang, og at der er meget positivt energi der skal videregives,
og formidles. Der er allerede aftalt nyt møde, hvor Sus kommer
med nye oplæg, til videreførelse
af de tanker og drømme der er
sat i gang.
En gennemgående følelse, som
kom til udtryk, er at det er dejligt
at være spejder, og det er rart at
komme i spejderhuset.

Spejderhuset, Rolighedsvej 39, tlf. 9864 2348

Åbent jule-hus i Spejderhuset.
En juletradition ved Ole’s Torp
Gruppe har været, at ulvene
vandrede i skoven for at samle
gran og kogler, og efterfølgende
samledes spejdere, ledere og
forældre for at lave dekorationer
til byens pensionister.
Traditionen blev ændret sidste
år, hvor vi i stedet for at bringe
dekorationer ud, inviterede byens pensionister på besøg i
Spejderhuset til ”gør- det- selv”
sammen med spejderne.
Sidste år kunne vi godt have ønsket lidt flere besøgende, men i år inviterede
bævere og ulve selv deres
bedsteforældre, og det blev
en stor succes. Trængsel
ved bordet, hvor dekorationerne blev samlet, og
trængsel ved bordene, hvor
der blev drukket saft/kaffe
og hyggesnakket. Fra musikanlægget blev der spillet
julemusik, men det blev der
ret hurtigt slukket for, for
ingen kunne høre musikken midt i aktivitet og snak generationer imellem.
Ikke alle spejdere har bedsteforældre lige i nærheden, men reservebedster og forældre kunne også bruges, og nogle af de besøgende fik samtidig set spejderhuset fra kælder til top. 30
kilo ler blev omsat, og nu er
årets første juledekorationer på
plads i mange bedsteforældre/
pensionisthjem i Aalestrup og
omegn.
Bævere, ulve og alle I andre: I
gjorde det rigtig godt!

Julequiz – Tretten rigtige
1.

I hvilket land opfandt man det flettede julehjerte?
A: Danmark, B: Tyskland, C: England

2.

Hvad hed julemanden oprindeligt?
A: Santa Knud, B: Sankt Knud, C: Sankt Nicolaus?

3.

Hvad er Lametta?
A: En spansk juleret, B: kobbertråde til julepynt, C: navnet på en
nisse?

4.

Det første julemærke så dagens lys i 1904, men hvor stammer det
fra?
A: Tyskland, B: England, C: Danmark

5.

Hvilket træ bliver oftest brugt som juletræ?
A: Nordmannsgran, B: Rødgran, C: Sølvgran?

6.

Hvor ser man oftest juletræet Serbergran? A: I potter udendørs,
B: som pynt i butiksvinduer, C: som juletræ hos russerne?

7.

Hvad betyder ordet ”engel” oprindeligt?
A: Flyvende pige, B: Guds børn, C: Sendebud?

8.

Danskerne har ikke altid drukket gløgg i julen. Hvem lærte vi det
af?
A: Svenskerne, B: tyskerne, C: englænderne?

9.

Den første adventskrans i Danmark kom op at hænge i Åbenråkirke. Men hvornår?
A: 1880, B: 1905, C: 1915?

10. Tivoli i København har et stort julemarked hvert år. Hvornår åbnede Tivolis julemarked første gang?
A: 1895, B: 1951, C: 1994
11. Hvorfra stammer verset ”Jeg glæder mig i denne tid…”?
A: H.C. Andersens juledigt, B: Peters Jul, C: sangen Højt fra træets grønne top?
12. Hvor mange gange har hele Danmark været dækket af sne fra
1900-2000?
A: 33 gange, B: 21 gange, C: 7 gange?
13. Hvad er det vi fejrer juleaften?
A: At vi får julegaver, B: at Jesus blev født, C: at Jesus fløj til himmels?
Svar findes andet sted i bladet.
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