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ÅSLEJR
Lørdag.
Vi mødtes lørdag morgen, hvor vi skulle af
sted. Vi blev fordelt ud i bilerne.
Vi var 3 juniorer, 12 seniorer og 3 ledere.
Det var hårdt at køre med Jens og Bjørn
på min egen alder, som larmede hele tiden, men vi havde det sjovt (Bjørn ødelagde en kuglepen i min fars bil). Da vi
kom der op skulle vi sætte telt op. Vi havde problemer med at finde, det vi skulle
bruge, men vi fandt det. Så skulle vi hente rafter til at lave et bord, hvor der skulle være kasser, med det vi
skulle bruge til at lave mad. Vi havde også lavet fedtfælde, hvor vi
smider det ud vi ikke drikker eller opvaskevand, og vi byggede 2 flagstænger. Det var ret nemt at lave mad, for det blev stegt over grill.
Om aftenen var der åbningslejrbål. En af vores seniorer skulle synge
hele ugen. Der var også en komiker, han var sjov. Da det var færdigt,
skulle vi ned til lejren, hvor vi fik varm kakao(lidt for varmt). Vi børstede tænder og gik i seng.
Søndag skete der ikke så meget, der slappede vi bare af i lejren
Mandag skulle vi skynde os op, til morgenmad og hejse flaget. Vi skulle på poster. Vi skulle ned til smeden, hvor man skulle lave en ske,
imens vi ventede på at komme ind og smede en ting man kunne binde
knob op med. Da vi var færdige der, skulle vi hen til lejren. Skulle vi
ikke have noget at spise? Det skulle vi, for vi kom til madlavning. Der
fik jeg mange venner. Vi skulle udhule en kartoffel og putte et æg i, og
derefter skulle de på bålet. Efter de var kommet på bålet, skulle vi
skære 4 strimler gulerødder, og skære fire revner i et stykke kylling,
og putte de fire gulerødder ned i kyllingen, og putte ost oven på, og
stanniol omkring, og så er der en tredje ting vi også skulle lave, men
den kan jeg ikke huske, men jeg kan huske at alt smagte så godt!
Tirsdag skulle vi op og tisse, før vi kunne spise (for det meste). I dag
skulle vi til rollespil. Først skulle vi lave våben, og så skulle vi øve os.
Vi havde så madpakke med, som vi selv havde lavet. Da vi havde lavet vores våben, blev der en lille krig, før vi rigtig var gået i gang. Efter vi havde spist, skulle vi sminkes. Jeg så virkelig fed ud, men så

kom min familie. Det var så pinligt. Min farmor og min store søster tog
billeder af mig og mine to veninder. Vi var på hold med hinanden med
dem fra min gruppe. Det gjalt om at finde poser med havregryn i, så
fik vi flere liv til på torsdag. Da det var færdigt, skulle vi hen og købe
slik og være sammen med dem, vi havde mødt tirsdag.
Onsdag skulle vi først op, og så på poster. Først skulle vi have førstehjælp. Jeg og Bjørn kunne ikke klare ham, der havde fået en rafte i
hovedet, han var også svær. Det var blevet tid til at få noget at spise.
Efter vi havde spist skulle vi til genbrug. Der havde vi ikke rigtigt noget at lave til at starte med, men vi fik lavet noget, og jens glemte sin
drikkedunk. Jeg sagde det til ham, og så gik vi hen og hentede den.
Om aftenen skulle vi til lejrbål.
Torsdag skulle vi på hike. Vi skulle ikke noget, som alle de andre skulle, vi skulle nemlig ud at gå. Jeg ved ikke hvor mange kilometer vi gik,
men vi nåede frem til et middelaldermarked, hvor de skød med en
KÆMPE slangebøsse. De satte ild til en slags bolde og skød dem en efter en. Vi blev sulten, så vi fik noget at spise. Efter vi havde spist skulle vi hen til stranden. Jeg turde ikke gå helt ud for der var brandmænd. Jeg prøvede at bygge et sandslot eller også var det en lille sø.
Fredag skulle vi lave aktiviteter. Vi lavede noget, hvor vi skulle have et
dæk rundt om os, og ellers bare løbe så langt vi kunne, og så sætte
en pløk i jorden, og så gjaldt det bare om at slå den. Aktiviteterne
startede kl. 1. Da vi fik reglerne at vide, skulle vi ellers bare i gang. Vi
startede med at spille bold, hvor vi skulle slå til bolden med en mærkelig ting. Vi skulle have en af ledernes børn med, nemlig Liva og Mikkel. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad vi ellers skulle, men drengene spillede dødbold, og vi har også oppe i en karrusel lavet af rafter. Vi prøvede også et kapløb, kongens efterfølger, en tunnel hvor der var nogen skåle, hvor vi skulle gætte hvad der var i. Da vi havde lavet 15
aktiviteter, skulle vi have et Åslejr mærke. Da vi havde gjort, det skulle vi hen til lejren og slappe af. Jeg gik hen og købte slik, og så hen til
mine veninder. Jeg gik, da jeg skulle hjem til lejren og spise. Der var
lejrbål om aftenen, jeg var færdig da vi kom tilbage og i seng.
Lørdag skulle vi pakke telt for vi skulle hjem det tog cirka 2 til 3 timer,
men vi kom hjem. Vi sov bare hele vejen.
Janne Laustsen

Ulvesommerlejr 2013
Fredag den 28. juni var ulvene på ulvelejr på spejderklinten i Ulbjerg.
Vi startede ved spejderhuset kl. 15 med medbragt bagage og cykel. Vi
fik pakket traileren med
bagagen og andet grej
til en weekend. Så skulle der cykles en lille tur
på 15 km. Turen gik fint
med et velfortjent hvil
hos købmanden i Ulbjerg.
Ved ankomst til lejren
gik vi i gang med at
sætte telte op på vores
lejrplads og så skulle
der også gøres klar til
at lave mad over bål.
Til aftensmad fik vi flæskesteg med kartofler og brun sovs.
Efter aftensmaden og opvasken var der et lille aftenløb inden vi satte
os om bålet og hyggede med sang og sanglege indtil det var tid til at
komme i seng..
Lørdag startede vi med morgenløb og morgenmad inden der var aktivitetsperiode. Temaet for weekenden var VAND så vi skulle starte med
at lave en tømmerflåde og ned til vandet og sejle. Vi fik bygget tømmerflåden, men
valgte at vente
med at sejle for
det regnede meget, mens vi byggede den. Vi gik i
stedet indenfor i
hytten, og spillede spil og fik varmen igen. Efter vi
havde spist frokost var regnen
væk og solen
skinnede, så vi
bar tømmerflåden ned til vandet og sejlede lidt

rundt på skift i
vandkanten, for
det blæste ret
kraftigt. Sidst på
eftermiddagen
cyklede vi en tur til
Virksund campingplads for at handle
slik i kiosken.
Da vi kom tilbage,
skulle der laves aftensmad. Maden
stod på kartofler
sovs og frikadeller.
Da vi havde spist
var der aftenløb og
hygge ved bålet,
inden det var tid til at gå i seng. Nåh nej, vi glemte lige natløbet, som
de unge leder havde arrangeret. Det gik ud på at Henrik fortalte en
skræmmende
historie, og lige
pludselig var
der nogen der
havde bortført
Rikke. Så gik
den vilde jagt
igennem skoven efter de 2
mørke bortføre. De blev
fanget, og Rikke blev fundet.
Så var det senge tid.
Søndag var
sidste dag på
lejren så den skulle nydes. Morgenmaden og morgenløb var første
punkt på dagen. Derefter begyndte vi at rydde lidt op på lejrområdet,
og fik slæbt tømmerflåden op fra stranden. Efter frokost havde vi et
lille løb (pizzaløb), mens forældre begyndte at ankomme. Det sidste
der skulle gøres var at sløjfe lejrpladsen og pakke traileren. Det var en
super god lejr, og vejret var med os det meste af weekenden.
Ulvelederne
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Spejdere holdt åbent hus
Lørdag d. 17. 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 vandruchebane, som
blev en
stor succes
ikke mindst
fordi solen
skinnede
fra en næsten skyfri
himmel, så
det gjorde
ikke så
meget man
blev lidt
våd.

De fremmødte forældre og børn blev inddelt i små hold, som kunne
cirkulere rundt mellem forskellige aktiviteter, som madlavning samt
fremstilling af popcorn over bål, bygge og ikke mindst afprøve karrusel
m.m.
Der var mødt mange op på dagen, som havde en rigtig hyggelig dag.
Det koster ikke noget at deltage de første par gange, inden man beslutter sig for, om det er noget man har lyst til.

P R O G RAMMER
BÆVERE:

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

10-9

Optagelsesceremoni

26-11

Bage og klippe

17-9

Skovtur Testrup

3-12

Pynte og hygge

24-9

Bålaften

Mandag 9-12

1-10

Byløb

8-10

Besøg på Falck

Forvent at bæverne er ude næsten hver

15-10

Efterårsferie

gang. Ændringer forekommer.

22-10

Kastanjer og blade

29-10

Jeg kan selv mærke

5-11

Jeg kan selv mærke

12-11

Bål med skum

19-11

Bæversvømning

ULVE:

Juleafslutning

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

9-9

Knivbevis og pionering

4-11

Store nørd

16-9

Kniv

8-11

Ulvenatten

23-9

Mysteriet

11-11

Fri

30-9

Stifinder

18-11

Hemmelig overraskelse

7-10

Stifinder

25-11

Den store QUIZ

14-10

Efterårsferie

2-12

Juleforberedelser

21-10

Fuldmåne

9-12

Julegruppemøde

28-10

Store nørd

P R O G RAMMER
SPEJDERE:

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

5-9

Sav, økse og spade

21-11

Vi leger med søde sager

12-9

Pas på det ikke vælter

28-11

Patruljefight

19-9

Aalestrup by

5-12

Grødfest

26-9

Nu vælter det

9-12

Juleafslutning

3-10 Hvem ved hvad vi finder på
10-10 Patruljefight
17-10 Efterårsferie
24-10

Stjerne, sol og måne

31-10

Pas på det ikke går op i røg

7-11

Morgen, middag og aften

14-11

Vi finder den største nørd

Møder kan også ses på www.olestorp.dk

Møde for seniorer 8 kl. til 17
år

Møde for rovere fra 17 år
Klan Ænder uden Tænder

Kontakt ledere
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

GRUPPENS ADRESSER
GRUPPERÅDET
Grupperådsformand
Henrik Klausen
Kirkevangen 18
98642624

Joan Sørensen
Elmevej 8
2215 8489
joolen84@gmail.com

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

Vibeke Ernst Ettrup
Nørreled 5D
2547 8842
Vibeke.ernst@hotmail.com

Kasserer
Anne-Marie Sørensen
Engparken 16
9864 2282
engparken16@familie.tele.dk

Kirkelig repræsentant
Vagn hedegaard
Markedsdalen 63
98641796
v_hedegaard@yahoo.dk

Forældrerepræsentanter

Enhedsledere
Jette Taankvist
Kirsten Dalgaard Christensen
Martin Holmgård
Carsten Laustsen
Dennis Oht
Mads Fisker Sørensen

Jørgen Laustsen
Kirkevangen 57
9864 2890
niknan@mail.dk
Arne Møller Nielsen
Sognevejen 32
4044 8643
arne@bygumholm.dk

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, Jyllandsgade 5 1.tv
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
lindamarialarsen22@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

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

SENIORLEDERE
UNIFORMER sælges/udlejes
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

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

Klan ”Ænder uden tænder”
Klan ”Ænder uden
tænder” har været på sommertur
til Nors sø i Danmarks nationalpark Thy. Det er
et anbefalingsværdigt område
at tage til. Mange
traditionelle, men
også mere alternative spejderaktiviteter kunne
udføres her.
Turen stod i naturens og fællesskabets tegn, hvilket bl.a. udmøntede sig i lange
sang og konkurrencefyldte aftener ved bålet efter dagenes mangeartede aktiviteter. Christian og Jesper havde med succes arrangeret ”spejd, med et hint af konkurrence”. I løbet af weekenden
fandt vi 30 stk. geocaches, fordi der i nationalparken er anlagt 26
geocaches, som ved rigtig fund fører til koordinaterne til de sidste
4 geocaches. Dermed var retningen klar, og vi fandt til vejs ende!
Vi lavede hele weekenden mad

over bål, og menuerne inkluderede
popcorn, frikadeller, pandekager,
kødsovs, snobrød og kaffe, så der
manglede sandelig ikke noget. Når
det blev for røgfyldt, tog vi os en
dukkert i søen, hyggede med et lil-

le fornøjelses løb, eller dystede imod hinanden i skovkanten.
Som kronen på værket stod
Christian og Jesper for
træklatring, hvilket var en
stor succes både for dem, der
prøvede den slags for første
gang, og for dem med lidt

mere erfaring.
En rigtig dejlig tur i skønne omgivelser, og med strålende sol! Dermed blev vi alle klar til at tage fat
på arbejde/studier.

Mange bække små
Alle skal bruge strøm, så hvorfor ikke kombinere det med at støtte en rigtig god sag. Vi har
indgået et samarbejde med Energi Nord, som
betyder, at de giver "Din forening" 2 øre pr. kilowatttime strøm du bruger. Alt, du skal gøre,
er at tilmelde dig ForeningsEl hos Energi Nord
og bruge strøm som du plejer, så støtter du os
døgnet rundt, hver dag, hele året, hver gang
du tænder for kontakten.
Alle kan støtte KFUM Spejderne i Aalestrup via ForeningsEl, også selv
om du ikke er medlem. Dette gælder også hvis du er eksisterende
kunde hos Energi Nord. Skifter du til ForeningsEl, og er du ny kunde
hos Energi Nord, får vi en ekstra bonus for hvert år, du er kunde hos
dem.
Konkurrencedygtig pris!
Energi Nord har flere gange bevist, at de er blandt de billigste elselskaber i Danmark. ForeningsEl er baseret på deres produkt SpotPris,
som er en variabel pris, der fastsættes måned for måned. Energi
Nords erfaringer i både 2007, 2008 og 2009 har været, at SpotPris giver en slutpris, der er flere øre billigere. Hvis du ønsker det, har du
mulighed for at følge prisudviklingen på Energi Nords hjemmeside eller
ved at tilmelde dig deres månedlige nyhedsmail.
Sådan skifter du til ForeningsEl
Energi Nord har oprettet en tilmeldingsside til KFUM Spejderne i Aalestrup. Adressen er www.energinord.dk/foreningsel. Ønsker du at skifte
til ForeningsEl, skal du blot udfylde tilmeldingssiden med dine kontaktoplysninger, så klarer Energi Nord resten for dig. Vil du gerne vide
mere om ForeningsEl, inden du beslutter dig, kan du ringe til Energi
Nords kundeservice på telefon 9936 9875. Her hjælper de også gerne
med at tilmelde dig.

Vestergade 32
9620
Aalestrup

Aalestrup
Optik
Vestergade 15 - 9620 Aalestrup

Tlf. 98 64 23 00

U|~áxÇ
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

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

TAK
for hjælpen
til årets sommerlejre.

TAK
Til ledere for deres frivillige
og gratis arbejde.

