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Tekst: Dennis Møller ~ redaktor@spejderblad.dk

Sikke en 
sommer vi 
har haft 
Jeg er stadigvæk helt i ekstase over alt det vi har ople
vet. Det startede med Bededagsturen på Finderup. Så 
var der børnelejr, hvor vi var en tur tilbage i det gamle 
Rom, og så skal vi jo heller ikke glemme spejderlejren. 
Det kan godt være, at vi nu kun har minderne tilbage 
fra lejrene, men de er da i hvert fald også gode. I dette 
her nummer kommer vi til at bruge mange sider på at 
se billeder fra sommerens lejre, så vores minder kan bevares lidt endnu. 

Men nu står vi over for en ny spejdersæson, og vi har mange spændende aftner i spejderhytten, eller hvor I nu mødes. 
Så er der jo også masser af nye lejre at glæde sig til. Og til næste sommer så skal vi jo have den 2. Nordiske Camporee, 
og denne gang er vi værter på Himmerlandsgården, det kan vi glæde os til. 

Hvis I laver nogle spændende ting i den kommende sæson, så må I meget gerne tippe os på 
Grønskollingen, skriv til redaktor@spejderblad.dk, så kan vi sørge for at sætte noget om det i 
bladet, og så kan alle andre også få glæde af det.

Glæd jer til en helt nyt spejderår.
Spejderhilsner, Dennis 

Leder
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AndagtTekst: Anette Wulf | Foto: Justin Knight

Hvilken attitude har du til tingene? Ser du po-
sitivt på alting? Tror du altid, der venter noget 
godt om det næste hjørne?

Eller forventer du altid det værste og tænker ne-
gativt om dig selv og andre?

Efeserbrevet 5,1 siger at: Vi skal ligne Gud som 
hans kære børn.

SÅ HVORDAN LIGNER VI GUD?
Jeg har tænkt meget over det her på det sidste, at Gud er 
den mest kreative, positive, venlige, glade, rare person jeg 
kender. Han får ALTID det bedste ud af alting. 

I Romerbrevet 8,28 står der: Vi ved, at alt virker sammen 
til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning 
er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud 
bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den 
førstefødte blandt mange brødre.

Så Gud er altså i stand til at få det bedste ud af alting, 
det er dejligt at vide.

Jeg har tendens til at være perfektionistisk, så når no
get ikke går, som jeg havde planlagt eller tænkt, det skulle 
være, så kan jeg godt blive lidt negativ, mest på mig selv. 
Sådan tror jeg egentlig, der er mange af os, der kan kom
me til at være, vi kommer til at stille meget høje krav til os 
selv, og vi kan være lidt hårde og negative overfor os selv, 
når vi fejler. Men sådan er Gud ikke, og han ønsker ikke, vi 
skal være sådan.

Det er utroligt hvor positiv og glad Helligånden faktisk 
er. Han er ikke en der finder fejl hele tiden, og som ser efter 
hvad vi ikke gjorde rigtigt.

Han glæder sig over, når vi følger ham, og når det lykkes 
for os. Og når det ikke lykkes for os, så tager han det ikke så 
tungt, han hjælper os bare op igen og videre.

Han bliver ikke vred når vi fejler, han straffer os ikke, han 
bærer ikke nag – det er ofte os selv, der gør alle de ting. 
DET ENESTE GUD ØNSKER FRA OS, DET ER, AT VI AF HJER
TET ØNSKER AT FØLGE HAM, OG AT VI GØR VORES BEDSTE. 

Og hver gang vi fejler, ønsker han bare, at vi skal bede 
om tilgivelse, og give det til ham, og så frejdigt gå videre, i 

troen på at han tager sig af os. Og at selv de værste fejlta
gelser, og det værste roderi vi kan forestille os at lave. Selv 
det, kan han få gode ting ud af, selv det, kan han vende 
til noget godt – når blot vi giver det til ham og stoler på 
hans godhed og nåde.

ER DET IKKE EN FANTASTISK GUD OG FAR VI HAR?
Så Gud ønsker, vi skal tro på hans kærlighed og nåde, og 
hans evne til at få godt ud af alting.

Han ønsker, vi skal hvile i at han er vores Frelser, og at vi 
i tro på, at han altid er med os, skal gøre vores bedste for 
at følge ham, og så vide, at det er godt nok.

Og han ønsker, at vi skal lære at være nådige imod os 
selv, at vi ikke skal slå os selv i hovedet, når vi fejler. Han 
ønsker, vi skal tilgive os selv og tage imod hans tilgivelse, 
og så bare gå videre i troen på, at han får det bedste ud af 
alting, for os som elsker ham.

Jeg vil slutte af med Filipperne 1,6: Det var Gud, som be-
gyndte sit gode værk i jer, og jeg er overbevist om, at han også 
vil fuldføre det. Han vil fortsat arbejde med jer indtil den dag, 
hvor Jesus Kristus kommer igen.

Det er et af mine yndlings skriftsteder, det er SÅ dejligt 
at huske på, at når vi har givet vores liv til Jesus, og når vi 
ønsker at lade ham forvandle os og arbejde med os, så vi 
kan ligne ham mere, så gør han det, så fuldfører HAN det 
arbejde, han har begyndt i os. 

Det er ikke noget, vi selv kan gøre, vi kan ikke ændre os 
selv, og få os selv til at ligne Jesus. Det er kun ham, der kan 
det, ved sin Helligånd, som bor i vores hjerter.

Så min bøn for os alle er, at vi må hvile i hans nådes kraft 
til at forvandle os og gøre os mere lig ham, at vi må stole 
på, at han får det bedste ud af alting i vores liv, selv vores 
fejl. Og min bøn er, at vi må blive mere positive ligesom 
ham, at vi må begynde at forvente det bedste, og selv 
prøve at få det bedste ud af enhver situation vi står i – så 
ligner vi ham som hans kære børn.

At få det 
bedste ud  
af alting
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Foto: Michael Jakobsenlejr

Bededagstur
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Foto: Anders Nørgaardlejr

– det gamle Rom
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Foto: Dennis Møllerlejr

spejderlejr

”Jeg synes at spejder
lejeren var rigtig god 
og sjov. Det var under
holdningen i den grad 
også. Carsten Rigsager, 
tak for nogle gode 
møder. Jeg synes, du 
gjorde det rigtig godt. 
Terrænturen var også 
rigtig god og spæn
dende.” 

Matine Eskildsen 
Vejlefjord Trop

”Jeg synes at spejderlejren generelt var 
hyggeligt. Man fik muligheden for at 
møde gamle og nye venner. Aktivite
terne var sjove. Dysterne var rigtig gode. 
De var både spændende og udfor
drende. Det kunne jeg rigtig godt lide. 
Underholdningen var underholdende.” 

Dominic Vuga, Vendelbo Trop
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”Bålet bliver tændt og 
røgen er overalt, og så kan 
man mærke kulden og 
myggene omkring en. Men 
snart sidder man og hyg
ger sig langt ud på natten 
sammen med dejlige men
nesker.  Spejderlejren 2015 
har været rigtig god med 
masser af grin, aktiviteter, 
sol og blæst, hygge, under
holdning, forkølelse, møder, 
spas og meget mere.”
 
Laura Falk, Faxe Trop

”Det var hårdt 
og når jeg fik fri 
af Stanley 1 og 2 
var lejren næsten 
gået sengen, 
men det var 
sjovt og hygge
ligt alligevel og 
spændende at 
være med til at 
lave terræntur.”
 
Frederik Øster, 
Stabsmedlem med op
gaven at lave terræntur 
sammen med Peter 
Bo Bohsen og Jens 
Morsten Øster a.k.a. 
Stanley 1 og 2
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tumlinge

LARM OG TUMMEL

Kan du forbinde 
prikkerne og se 
hvad der er der er 
på stranden og i 
vandet?

Affald
Har du smidt affald i naturen? Nej, 
vel. Men det er der desværre man-
ge der gør, og det kan godt tage 
lang tid for naturen at nedbryde.  
Her er en måde til at undersøge, 
hvor hurtigt forskellige ting bliver 
nedbrudt i naturen. Lav et forsøg, 
hvor du graver forskellige former 
for skrald ned i jorden – og under-
søger, hvad der sker med dem.

SÅDAN GØR DU
Find et bræt og nogle forskellige 
typer af affald. Det kan være ap
pelsinskræl, æbleskrog, plasticpose, 
kapsel, kød, cigaretskod, en dåse eller 
alt muligt andet.

Sæt de forskellige skraldetyper fast 
på brættet med søm.

Tag et foto eller lav en tegning af 
brættet og hvilke ting som sidder 
hvor.

Hvad tror du der vil ske med de 
forskellige stykker af skrald?  
Skriv det på din tegning.

Grav brættet ned i jor
den og vent  
23 måneder 

NEDBRYDNING
Grav dit bræt  
op igen.

Tag et foto – eller 
tegn en tegning af, 
hvad der er sket med 
tingene.

Kig på de to tegninger/fotos – fra før 
og efter og undersøg:

Hvad er der sket med de forskellige 
stykker skrald?

Hvad bliver nedbrudt hurtigst i dit 
forsøg?

Hvad tror du bliver 
nedbrudt langsomst?
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spejderne

SPEJDERGØGL

SÅDAN GØR DU
1.  Sådan laver du hyldebøssen

2.  Skær dig en lige gren af 
hyld på 2530 centimeter.  
Du kan afbarke grenen, så 
får du en flot hvid pind.

3.  Stød marven ud af grenen 
med en tynd jernstang  
eller pind, så du får et rør.

4.  Lav en ladestok, dvs. en 
tynd pind eller jernstang  
som gå ind i røret.

I gamle dage skar drengene hyldebøsser, der kunne skyde og sige bang. 
Her kan du se, hvordan de gjorde det.

SÅDAN SKYDER DU MED HYLDEBØSSEN:
1.  Lav nogle små kugler af papir eller hyldemarv  

ved at ælte det med lidt spyt.

2.  Brug ladestokken til at presse en kugle ind i hylderøret, og 
helt frem til rørets åbning.

3.  Sæt en ny kugle fast i rørets bagende, og driv den ind  
i hylderøret med et hurtigt skub fra ladestokken.

4.  Det lufttryk der dannes mellem de to kugler inde i røret, vil få 
den forreste kugle til at fare ud med et knald.

5.  Skyd til måls – men pas på hinanden, der kan komme rimeligt 
tryk på sådan en kugle.
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roverne Tekst og foto: skoven-i-skolen.dk

Fotojagt
Det er spændende at gå på jagt. Du kan gå på jagt 
med et kamera i stedet for et gevær – og få flotte 
billeder og sjove oplevelser med hjem. Her kan du 
også læse om, hvordan du kan kammouflere dig, og 
snige dig lydløst gennem skoven.

LIDT OM AT FOTOGRAFERE I NATUREN
Brug din mobil  eller et digitalkamera. Hvis du bruger et 
kamera, må du få en voksen til at vise dig, hvordan jeres 
kamera virker.

FIND DYR I SKOVEN
Vi kan til gengæld fortælle dig lidt om, hvordan du finder 
dyr i skoven. Der er tre måder:

Tag billeder af de dyr og planter, der er lette at finde, og 
som ikke bevæger sig særlig langt.

Snig dig igennem skoven, og tag billeder af de dyr du 
støder på.

Sæt dig i et skjul, vent på dyrene og tag billeder af dem 
når de kommer frem.

SÅDAN GØR DU:
Tid og lys
Du skal bruge dagslys, når du fotograferer – og du kan 
derfor kun gå på fotojagt om dagen. Men solen og dy
rene står tidligt op om sommeren, så du kan fint tage af
sted i den tidlige morgenstund. Hele dagen kan du også 
bruge – og aftenen, før solen går ned, når lyset er blødt 
og rødligt.

GØR DIG USYNLIG
Hvis du gerne vil se vilde dyr, må de ikke kunne se dig. 
Her er nogle gode gamle spejderråd til, hvordan du kan 
gøre dig usynlig i naturen:

Tag grønt eller brunt tøj på, så du falder i med skovens 
farver. Dæk alle skinnende ting på dit tøj med græs eller 
blade.

Din hud lyser også ofte op. Hvis du vil forsvinde helt, kan 
du farve dit ansigt, arme og ben med en sodsværtet prop 
– eller med mudder. Du kan lave en sodsværtet prop ved 
at brænde den ene ende af en korkprop med en tændstik.

Du kan udviske dit omrids, ved at stikke græs og blade i 
dit bælte, hår og hvor de ellers kan sidde fast. 

Husk de lette billeder
Når du skal fotografere i naturen, er det lettest at tage bil
leder af dyr og planter, der ikke løber væk. Det kan være 
blomster og træer – eller små dyr du finder i skovbunden. 
Hvis du støder på en flot skarnbasse, mens du er på jagt 
efter større dyr, så giv dig tid til at tage et billede af den.

To metoder
Hvis du gerne vil fotografere større dyr, er der to måder at 
fotojage på. Du kan enten snige dig lydløst gennem sko
ven, og håbe på at du møder nogle dyr på din vej – eller 
sætte dig i et skjul, og vente på at dyrene kommer til dig.

Snig dig
Snig dig lydløst gennem skoven, med dit kamera på 
maven – parat til skud. Her er nogle gode råd til hvordan 
du kan bevæge dig lydløst:

Pas på du ikke træder på visne grene – de knækker med 
høje lyde.

Bevæg dig imod vinden, så dyrene ikke kan lugte dig.
Snit evt. en lang vandrestav, som du kan bruge som et 

tredje ben, når du skal snige dig afsted.
Hvis du tager uldsokker udenpå skoene, virker de lige

som poter – og dæmper dine skridt.
Hvis du skal krydse en mark, eller en anden åben plads, 

så snig dig i udkanten i stedet for at gå lige over. Hvis det 
ikke er muligt, kan du også smide dig på maven og krybe.

Kig rundt om et skjul – ikke over.
Pas på at din skygge ikke afslører dig. Lad den smelte 

sammen med det du gemmer dig bag.

ROVERGEJL
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Nordisk Camporee 2016
Knapt er spejderlejren pakket ned før forberedelserne 
til næste års lejr er godt i gang. Næste år skal Danmark 
være værter ved Nordisk Camporee 2016. På Himmer
landsgården. Sæt kryds allerede nu i kalenderen for lej
ren som ligger i uge 30. Vi håber på at blive ca. 1.000 
spejdere.

VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP
Himmerlandsgården er godt på vej til at blive gjort klar. 
Den Forstuddannede har fældet en masse træer, så der 
kan blive plads til telte. Politichefen er allerede igang 
med at finde ud af hvordan Landinspektøren skal måle 
op så Brandmanden bliver tilfreds med sikkerheden og 
Lægen kan rykke hurtigt ud, hvis nogen kommer til 

skade. VVSmanden gør sig tanker om hvordan vand
forsyningen skal håndteres. Køkkenteamet er allerede 
klar på udfordringen og ved, hvordan de skal gribe det 
an. 

Men men men…Vi har brug for mange flere frivillige, 
som kan hjælpe med alle de praktiske opgaver  både 
før, under og efter lejren. Der er rigeligt at give sig til. 

Hvis du er over 16 år og har lyst til 
at deltage på det team af hårdtar
bejdende frivillige, som får lejren til 
at hænge sammen, er du mere end 
velkommen til at ringe mig op. Der 
er brug for din hjælp.

Medlemssystem

Vi har nu arbejdet hårdt bag kulisserne i over et år for at 
få spejdernes nye medlemssystem op at køre. Vi nærmer 
os snart det tidspunkt, hvor det bliver taget i brug. Der 
vil stadig være en del arbejde, før vi er klar til at kalde det 
version 1.0, men det forhindrer os ikke i at bruge det og 
lære af de erfaringer, det vil give os.

I praksis betyder det, at man gennem disse sider enten 
melder sig ind i korpset eller fornyer sit medlemsskab. 
Derudover er det også på medlemssiden at alle arran
gementer og tilmeldinger kommer til at ligge.

Vi glæder os til at præsentere det for jer snart. Hold øje 
med Facebook og hjemmesiden…

Uniformer og tørklæder
Vi er i den seneste uge kommet meget nærmere en 
produktion af uniformer. Systuen, der skal sy dem for 
os og som ligger i Estland, er meget dygtige og har 
blandt andet lavet uniformer til De Gule Spejdere. 
Jeg er overbevist om, at vi får nogle flotte uniformer, 
og glæder mig til, at vi snart kan have lageret fyldt op 
med flotte grønne uniformer igen.

Det var planen at tørklæderne skulle være klar til 
spejderlejren i år og til spejderstart, men der har væ
ret nogle kvalitetsmæssige udfordringer hvad stoffet 
angår, så det arbejder vi stadig på…

n o r d i c  
ca m p o r e e

2 0 1 6
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Tekst: Annette Klyhn Orkild

LØG SNOBRØD

DU SKAL BRUGE:
· 1 l vand (lunt)
· 1 pakke gær
· ca 1,8 kg hvedemel
· 1 spsk salt
· 1 spsk sukker
· 1 dl olie
· 3 hakkede løg der er ristet i olie ,afkøles
· 3 fed pressede hvidløg 

FREMGANGSMÅDE:
1.  Opløs gæren i vandet sammen med salt,  

sukker og fedtstof.

2.  Kom gæren i og de ristede løg samt hvidløg,  
ældt det godt igennem

3. Lad det hæve i ca. 30 minutter

4. Snobrød bages på pind over bålet i gløderne

Du kan for sjov komme en skive ost i snobrødet 
når det er færdigt

Tips du kan også komme dejen i jeres trops 
hollænderovn og bage den som et helt brød

Tja det er kun fantasien der sætter grænser, for 
hvordan du vil lave dit brød.

Velbekomme.
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Nyhed

GADGET 
Så har Grønskollingen igen været på gadgets 
jagt, for at se hvilke gadgets du ikke kan und-
være på dine spejderture. 

1. LYS I TELTET
Det er mørkt, du kravler ind i dit telt og leder febrilsk 
efter din lommelygte. Men du finder den ikke, dine 
kammerater der allerede er gået i seng begynder 
at vågne op på grund af din desperate søgen efter 
lommelygten. Nu er der faktisk kommet en løsning 
på dette problem, firmaet Big Agnes har udviklet 
lyskæden ’mtnGLO™ Tent Light Accessory Kit’. Kæden 
er 2,5 meter lang og kan hænges op inde i kabinen i 
teltet. Det er en kontakt i den ene ende af lyskæden 
så man let kan tænde for lyset. Lyset er stærkt nok til 
at man kan finde sin tandbørste i tasken, og svagt nok 
til at man ikke vækker nogen af de andre der allerede 
sover i teltet. Lyskæden koster 40 dollars, og kan 
bestilles på www.bigagnes.com. Til prisen skal der så 
lægges porto og evt. import gebyr til Danmark. 

2. OPLAD DIN SMARTPHONE IMENS DU SOVER
Et produkt der er ved at bliv udviklet af Southampton 
Universitet og Vodafone, er en sovepose, som omdan
ner din varme til strøm til din smartphone. Det er 
endnu ikke sat dato på, hvornår produktet er klar, hvis 
det nogensinde bliver til en realitet. En nats søvn af 8 
timer, hvor der opnås en temperatur på 37 grader vil 
give 11 timers standby tid på telefonen og 24 minut
ters taletid. Så er det jo bare at lægge sig til at sove og 
få opladet dine egne og telefonens batteri, det er jo 
en ren win win. 

3. VIL DU PAKKE LET?
Så er JakPak et produkt for dig. Det er både en jakke, 
sovepose og telt på en gang. Selve sovepose og telt 
delen er i en lomme på jakken. Når du så skal til at 
sove, så er det bare at åbne lommen og folde indhol
det ud. Der er nogle teltstænger med, sådan at du 
kan få luft rundt om hovedet, når du sover. Det skulle 
fungere fint, men der er nok ikke den store plads til 
liggeunderlag og bagage inde i teltet.

1.

2.

3.



Afsender
Adventistspejderne
Concordiavej 16
2850 Nærum

Kalender 
2.-4. oktober
Fællestur Øst 
Avnstrup

23.-25. oktober
Fællestur Vest 
Vranum

27. - 29. november 
Juletur Øst 
Kongelejren, Vig

4. - 6. december  
Juletur Vest  
Himmerlandsgården, Hadsund

I får allerede nu kalenderen med Grønskollin-
gen. Vi begynder fra i år at lave vores kalender 
så den følger skoleåret, det skulle forhåbentlig 
gøre det mere overskueligt at planlægge hvilke 
ture man skal med på.

Mere information og tilmeldinger 
til arrangementer findes på:

www.adventistspejder.dk
facebook.com/Adventistspejderne

Flyttet?
Husk at melde til spejderne hvis 
du flytter. Ellers modtager du 
ikke Grønskollingen, og det vil du 
vel ikke risikere! Send en mail til 
spejderkontor@adventist.dk

Send en SMS
Sker der noget i troppene som Grøn-
skollingen skal skrive om? Så send lige 
en hurtig SMS til 2492 2222 – husk at 
skrive hvem det er fra!
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