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Fra hvilken dansk julesang stammer følgende: "men med ét der blev 
at skue, én så klar på himlens bue"? 

Dejlig er jorden Glade jul, dejlig jul Dejlig er den himmelblå 
Julen har bragt velsignet bud 

Hvem synger "Når du ser et stjerneskud"? (Org. titel: When You Wish 
Upon A Star) 

Askepot Jesper Fårekylling Mickey Mouse Snehvide 

Kalenderlyset er en forholdsvis ny juletradition, men den bunder i en 
dansk skik, hvor man talte dagene til jul, som er meget ældre. Hvilket 
årstal stammer ideen om kalenderlyset fra? 

1788 1866 1902 1935 

Hvilket dato fejrer vi i Danmark Sankta Lucia? (Luciadag) 

6. December 11. December 13. December 17. December 

Hvilken by blev Jesus født i? 

Nazaret Betlehem Jerusalem Cairo 

I hvilken Far til Fire film ender Lille Per til "julebal i nisseland"?  

Far til fire holder jul Far til fire i byen Far til fire i Nisseland 
Far til fire i stor stil 

 
Hvad hed Julemanden oprindeligt. 
Sankt Claus, Papa Christo, Sankt Nicolaus,  
 
Weinacht Clauz 
 
Hvilket land stammer risalamande fra? 

Portugal Danmark Frankrig Belgien  

 

 



 

 

Hvem spiller nissen Gammelnok i The Julekalender? 

Viggo Sommer Max von Sydow Poul Bundgaard Dario 
Campeotto  

Hvad betyder ordet ”engel” oprindeligt? 

Guds børn Lille pige Flyvende menneske Sendebud  

Adventskransen er en populær juletradition i Danmark, men hvor 
stammer den fra? 

Adventskransen kom til Danmark fra Tyskland omkring 1. 
verdenskrig. 

Adventskransen stammer fra Danmark omkring 1850. 
Adventskransen kommer oprindeligt fra England, og blev 

introduceret til Danmark efter bombardementet af københavn i 1807, 
hvor mange engelske soldater efterfølgende slog sig ned i Danmark.  

Adventskransen er en finsk juletradition, der spredtes i hele Norden 
omkring 1950.  

Hvor mange gange har det været hvid jul på landsplan i Danmark fra 
år 1900 til år 2000? (hvor mere end 90% af Danmark er dækket af 
sne  

7 11 21 4  

Julekalenderen "Nissebanden" blev første gang vist på DR i 1984. 
Hvad hedder den evige grødglade nisse, der som den eneste 
medvirker i både "Nissebanden", "Nissebanden i Grønland" og 
"Nissernes Ø"?  

Futte Lunte Dumpe Smørklat  
 
Løsning findes andet sted i 
bladet, så der er desværre ingen 
gevinster. 
 
 



 

 

Emil Aften 

Ulvemødet den 10/11-2014   

En grå og lidt diset mandag i november havde ulvene Emil-aften. 

Vi startede op som vi plejer med ulvesang og løftet. 

Til Emil aften var der opstillet 4 poster rundt om og i spejderhuset. 
Ved den første post skulle ulveungerne save en pind som til sidst 
skulle blive til en tøjbøjle. 

Ved den næste post 
skulle der bores huller i 
pinden til ophænget, så 
den kunne hænge på 
foreksempel en 
bøjlestang eller en 
knage. 

Næste post skulle der 
vises lidt kreative 
evner, så der kune 
komme en pæn flettet 
eller snoet snor til at 
fungere som  
ophænget så kunne 
hænges op. 

Den 4 og sidste var en kims-leg, hvor der skulle huskes ting. 

Da alle havde lavet bøjlen fik ulvene den sidste halve time til at gøre 
bøjlen lidt mere tøjvenlig og ulvene skule også være lidt mere kreative 
og snitte deres eget mønster i bøjlen. 

Det blev nogle 
rigtige flotte bøjler. 

Vi sluttede af med 
slut sangen og 
fader vor. 

  



 

 

Ulvenatten 2014 
 
I år var vi 14 ulve og 
5 ledere af sted på 
ulvenat. Vi mødtes i 
spejderhuset kl. 17, 
hvor der først skulle 
findes et sted, 
ulvene kunne rulle 
sig sammen for at 
sove. Vi skulle alle 
sove i den store sal. 
Da vi alle var 
kommet og var 
kommet på plads, fik vi at vide, at vi skulle en tur i kirken. I 
år havde lederne besluttet, at vi skulle i kirke før aftens- 
maden. I kirken fortalte Katja en fortælling fra biblen. 
Da vi kom hjem fra kirken, kom en forældre med aftensmad 
til os. Vi fik pasta med kødsovs. Hvilket alle var rigtig glade 
for. Efter aftensmaden var det tid til aftenhygge. Vi sang lidt 
sange, to af vores store ulve lavede skuespil for os, og de 
lavede også sanglege for os. Ved halvni tiden stod der to fra 
Klan  Macleod klar til at lave natløb for os. To små 
lyseslukkere havde taget lysstave fra lyskassen i 
spejderhuset. Og ulvene skulle ud og finde lysstavene igen. 
Ulvene fandt alle lysstave, og havde så lys til at finde tilbage i 
spejderhuset. Så var det tid til kage. 
Efter kagen, var alle ulvene klar til at komme i seng, da de 
skulle i skoven næste morgen. 
Lørdag morgen var vi alle oppe lidt i syv, og fik vores ting 
pakket sammen til den samme tid, som Katja havde vores 
morgenmad klar. Kl. 8 var vi klar til at gå i skoven. Kirsten 
var kommet, så hun kunne gå med os derud. Efter et lille 
stop hos Kirsten, var vi i skoven 
kl. 10, hvor vi mødtes med 
forældrene. 
Vi vil alle gerne sige tak til de 
forældre der har lavet mad og 
bagt boller og kage til os og 
til de to fra Klan Macleod for 
natløbet samt til grupperådet for 
det varme kakao. 
 
Ulvelederne 



 

 

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 

 
 

WWW.OLESTORP.DK  
MED DE SENESTE NYHEDER. 

 

  

  

  

 

 

Heste, Fiskeri, Jagt, Musik og teater, Adventure 



 

 

    

 

U|~áxÇU|~áxÇU|~áxÇU|~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 

Aalestrup 
Optik 

 

Vestergade 15 - 9620 Aalestrup 
 

Tlf. 98 64 23 00 

Vestergade 32 
9620  

Aalestrup 



 

 

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 

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 

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 



 

 

HALLOWEEN 

 

Den 31.okt. var der Halloween og spejderne havde fået til 
opgave at lave noget på torvet, til Open by Night i Aalestrup. 

Vi lavede bål i en halv olietønde på Store Torv. hvor byens 
børn kunne komme og hygge sig og ikke mindst øve sig på 
den ædle kunst at bage pandekager og lave snobrød uden at 

det blev til en 
sort klump. Det 
lykkedes for de 
fleste under 
kyndig 
vejledning fra 
spejderne. 

Det var en 
rigtig god aften 
i byen og der 
var rigtig 
mange børn 
ved bålet. 

Vejret var nærmest ideelt til Halloween, da det var diset med 
lidt småregn, så den rette uhyggelige stemning kunne 
indfinde sig. 

Spejdertroppen 



 

 

Grupperådsformand 
Henrik Klausen 
Kirkevangen 18 
98642624 
 
Gruppeleder 
Marianne Damtoft Nielsen 
Engparken 66 
9864 3438 
Vogterhusvej@gmail.com 
 
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 
 
 
 
 

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 
 
 

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 
Lindamarielarsen22@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 
 
Lars Thomsen Jensen 
Engvej 17 
98641907 / 51940719 
husmester@olestorp.dk 



 

 

• Hvad hed julemanden oprindeligt?   Sankt Nicolaus 
• Hvilket land stammer risalamande fra?   Danmark 
• Hvem spiller nissen Gammelnok i The Julekalender? Poul Bundgaard 
• Hvad betyder ordet ”engel” oprindeligt?  Sendebud 
 
• Adventskransen er en populær juletradition i Danmark, men hvor stammer den 

fra? Adventskransen kom til Danmark fra Tyskland omkring 1. verdenskrig. 
 
• Hvor mange gange har det været hvid jul på landsplan i Danmark fra år 1900 

til år 2000? (hvor mere end 90% af Danmark er dækket af sne  7 
 
• Julekalenderen "Nissebanden" blev første gang vist på DR i 1984. Hvad hedder 

den evige grødglade nisse, der som den eneste medvirker i både 
"Nissebanden", "Nissebanden i Grønland" og "Nissernes Ø"?  Lunte 

 
• Fra hvilken dansk julesang stammer følgende: "men med ét der blev at skue, 

én så klar på himlens bue"? Dejlig er den himmelblå 
• Hvem synger "Når du ser et stjerneskud"? (Org. titel: When You Wish Upon A 

Star) Jesper Fårekylling 
 
• Kalenderlyset er en forholdsvis ny juletradition, men den bunder i en dansk 

skik, hvor man talte dagene til jul, som er meget ældre. Hvilket årstal stammer 
ideen om kalenderlyset fra? 1935 I 1935 udkom en bog: "Smaa Fester - glade 
Gæster" af Lis Byrdal, som foreslog at børn, med en lille sort tusch, kunne lave 
23 cirkler på et lys. Ved at brænde én cirkel ned hver dag, fungerede lyset som 
nedtælling. 

 
• Hvilket dato fejrer vi i Danmark Sankta Lucia? (Luciadag) 13. December 
• Hvilken by blev Jesus født i? Betlehem 
• I hvilken Far til Fire film ender Lille Per til "julebal i nisseland"?  Far til fire 

holder jul 
 

1-3 rigtige: Gnaven rensdyr med hukommelsestab. 

4-5 rigtige: Uerfaren gårdnisse 

6-7 rigtige: Praktikant-nisse med gode intentioner 

8-9 rigtige: Bedste nisse i klassen 

10-11 rigtige: Ekspertnisse af 3. grad 

12 rigtige: Nissepræsident 

13 rigtige: Julemanden 

 

 

 

 



 

 

En julehistorie 

af H. C. Anderssen 

Det var saa grueligt koldt; det sneede og det begyndte at 
blive mørk Aften; det var ogsaa den sidste Aften i Aaret, 
Nytaarsaften. I denne Kulde og i dette Mørke gik paa Gaden 
en lille, fattig Pige med bart Hoved og nøgne Fødder; ja hun 
havde jo rigtignok havt Tøfler paa, da hun kom hjemme fra; 
men hvad kunde det hjælpe! det var meget store Tøfler, 
hendes Moder havde sidst brugt dem, saa store vare de, og 
dem tabte den Lille, da hun skyndte sig over Gaden, i det to 
Vogne foer saa grueligt stærkt forbi; den ene Tøffel var ikke 
at finde og den anden løb en Dreng med; han sagde, at den 
kunde han bruge til Vugge, naar han selv fik Børn. 

Der gik nu den lille 
Pige paa de nøgne 
smaa Fødder, der vare 
røde og blaa af Kulde; i 
et gammelt Forklæde 
holdt hun en Mængde 
Svovlstikker og eet 
Bundt gik hun med i 
Haanden; Ingen havde 
den hele Dag kjøbt af 
hende; Ingen havde 
givet hende en 
Skilling; sulten og 
forfrossen gik hun og 
saae saa forkuet ud, 
den lille Stakkel! 
Sneefnokkene faldt i 
hendes lange gule 
Haar, der krøllede saa 
smukt om Nakken, 
men den Stads tænkte 
hun rigtignok ikke paa. 
Ud fra alle Vinduer 
skinnede Lysene og 
saa lugtede der i 

Gaden saa deiligt af Gaasesteg; det var jo Nytaarsaften, ja 
det tænkte hun paa. 

Henne i en Krog mellem to Huse, det ene gik lidt mere frem i 



 

 

 

 

Gaden end det andet, der satte hun sig og krøb sammen; de 
smaa Been havde hun trukket op under sig, men hun frøs 
endnu mere og hiem turde hun ikke gaae, hun havde jo ingen 
Svovlstikker solgt, ikke faaet en eneste Skilling, hendes Fader 
vilde slaae hende og koldt var der ogsaa hjemme, de havde 
kun Taget lige over dem og der peeb Vinden ind, skjøndt der 
var stoppet Straa og Klude i de største Sprækker. Hendes 
smaa Hænder vare næsten ganske døde af Kulde. Ak! en lille 
Svovlstikke kunde gjøre godt. Turde hun bare trække een ud 
af Bundtet, stryge den mod Væggen og varme Fingrene. Hun 
trak een ud, "ritsch!" hvor spruddede den, hvor brændte den! 
det var en varm, klar Lue, ligesom et lille Lys, da hun holdt 
Haanden om den; det var et underligt Lys! Den lille Pige 
syntes hun sad foran en stor Jernkakkelovn med blanke 
Messingkugler og Messingtromle; Ilden brændte saa 
velsignet, varmede saa godt! nei, hvad var det! - Den Lille 
strakte allerede Fødderne ud for ogsaa at varme disse, - - da 
slukkedes Flammen, Kakkelovnen forsvandt, - hun sad med 
en lille Stump af den udbrændte Svovlstikke i Haanden. 

En ny blev strøget, den brændte, den lyste, og hvor Skinnet 
faldt paa Muren, blev denne gjennemsigtig, som et Flor; hun 
saae lige ind i Stuen, hvor Bordet stod dækket med en 
skinnende hvid Dug, med fiint Porcellain, og deiligt dampede 
den stegte Gaas, fyldt med Svedsker og æbler! og hvad der 
endnu var prægtigere, Gaasen sprang fra Fadet, vraltede hen 
af Gulvet med Gaffel og Kniv i Ryggen; lige hen til den fattige 
Pige kom den; da slukkedes Svovlstikken og der var kun den 
tykke, kolde Muur at see. 

Hun tændte en ny. Da sad hun under det deiligste Juletræ; 
det var endnu større og mere pyntet, end det hun gjennem 
Glasdøren havde seet hos den rige Kiøbmand, nu sidste Juul; 
tusinde Lys brændte paa de grønne Grene og brogede 
Billeder, som de der pynte Boutikvinduerne, saae ned til 
hende. Den Lille strakte begge Hænder i Veiret - da slukkedes 
Svovlstikken; de mange Julelys gik høiere og høiere, hun 
saae de vare nu de klare Stjerner, een af dem faldt og gjorde 
en lang Ildstribe paa Himlen. 

"Nu døer der Een!" sagde den Lille, for gamle Mormoer, som 
var den eneste, der havde været god mod hende, men nu var 
død, havde sagt: naar en Stjerne falder, gaaer der en Sjæl op 
til Gud. Hun strøg igjen mod Muren en Svovlstikke, den lyste 
rundt om, og i Glandsen stod den gamle Mormoer, saa klar, 



 

 

saa skinnende, saa mild og velsignet. "Mormoer!" raabte den 
Lille, "O tag mig med! jeg veed, Du er borte, naar 
Svovlstikken gaaer ud; borte ligesom den varme Kakkelovn, 
den deilige Gaasesteg og det store velsignede Juletræ!" - og 
hun strøg ihast den hele Rest Svovlstikker, der var i Bundtet, 
hun vilde ret holde paa Mormoer; 

og Svovlstikkerne lyste med en saadan Glands, at det var 
klarere end ved den lyse Dag. Mormoer havde aldrig før 
været saa smuk, saa stor; hun løftede den lille Pige op paa 
sin Arm, og de fløi i Glands og Glæde, saa høit, saa høit; og 
der var ingen Kulde, ingen Hunger, ingen Angst, - de vare 
hos Gud! 

Men i Krogen ved Huset sad i den kolde Morgenstund den lille 
Pige med røde Kinder, med Smiil om Munden - død, frosset 
ihjel den sidste Aften i det gamle Aar. Nytaarsmorgen gik op 
over det lille Liig, der sad med Svovlstikkerne, hvoraf et 
Knippe var næsten brændt. Hun har villet varme sig! sagde 
man; Ingen vidste, hvad smukt hun havde seet, i hvilken 
Glands hun med gamle Mormoer var gaaet ind til Nytaars 
Glæde! 



 

 

GLÆDELIG JUL 


