SPEJDER

BILLEDER

OPLEVELSER

ADVENTISTSPEJDER.DK

GRØNSKOLLINGEN

Svanevej i Faxehytten · s. 4
Soveposens historie · s. 8

april 2016
Medlemsblad for Adventistspejderne i Danmark

2

Leder

Tekst: Dennis Møller

Foråret i gang
Så er foråret for alvor kommet i gang, og vi
kan også så småt begynde at glæde os til, det
bliver sommer, og vi skal på lejr. Har du fundet ud af, om du skal med på børnelejr? Eller
du er måske gammel nok til at komme med
på årets spejderlejr?
Og det bliver jo ikke en hvilken
som helst spejderlejr i år. Det
er jo Nordic Camporee, og vi
er værter. Himmerlandsgården
bliver fyldt med spejdere fra
Norge, Sverige, Finland og selvfølgelig fra Danmark.

spejderblad.dk

Når det nu er sagt, og når I nu
har læst Grønskollingen igennem 5 gange, så vil jeg opfordre
jer til at tage sko og jakke på
og gå ud og nyd det danske

vejr og natur. Og ja det
kan godt være at det regner,
men så er der jo bare om at
finde regnfrakken og gummistøvlerne, for der findes ikke
noget bedre sted at være end
udenfor. Det er jo derfor vi er
spejdere, fordi vi elsker at være
ude i Guds natur. Jeg synes heller ikke, der findes noget bedre,
end når man ligger i sin seng,
og kroppen føles helt opbrugt,
fordi man har været ude og

boltre sig i naturen
og undersøgt alt, hvad man
kan komme i nærheden af. Så
god tur ud i det fri, og så ses vi
på sommerens
lejre.
Spejderhilsner,
Dennis

Grønskollingen er det officielle organ for Adventistspejderne i Danmark.
Bladet udkommer i 800 eksemplarer fire gange årligt. Artikler i Grønskollingen
udtrykker ikke nødvendigvis spejderkorpsets, redaktionens eller Syvende
Dags Adventistkirkens officielle holdninger.
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Grønskollingen

Spejderandagt

Tekst: Lars Dorland | Foto: CreationSwap

Opstået fra de døde!
Vinteren er ovre! Og når vinteren nu er omme, så
er det næsten som om, livet i verden begynder lidt
igen. Det ved vi især som naturglade spejdere, når
vi kan observere, at dyrene kommer ud af hulerne, fuglene vender tilbage fra syden, og alt begynder at se lidt grønt ud igen. Foråret svigter ikke
– det sker hvert år på denne tid, omkring påske og
efterfølgende.
Det er egentlig meget passende,
at påsken ligger på denne tid af
året, for Bibelens påskebudskab
handler jo også om livets tilbagevenden. Mere præcist handler
det om, at Jesus blev korsfæstet
og døde på en meget brutal
måde, men søndag morgen
stod han så op til nyt liv. Han
er faktisk et eksempel på, hvad
Gud har tænkt sig at gøre med
hele verden!
Men er det ikke bare en gammel skrøne? Er det noget man
kan tro på i 2016? Har videnskaben ikke lært os, at den slags
ikke kan ske?
Nej, det har den faktisk ikke.
Når vi undersøger de historiske
kilder, så viser der sig at være
ekstremt gode argumenter for
at tro på, at Jesus opstod fra de
døde!
Her er nogle fakta, som
historikere faktisk er overraskende enige om (også
dem som ikke engang er
kristne):
1.

2.

Jesus eksisterede, mange
mennesker fulgte ham,
og han blev henrettet ved
korsfæstelse.
Jesus blev lagt i en grav,
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3.
4.
5.

som tilhørte den fornemme
jøde, Josef fra Arimatæa.
Søndagen blev graven fundet tom (der var intet lig)!
Mange mennesker oplevede at se Jesus i levende
live derefter!
De troede så kraftigt på det,
de havde set, at selv om de
blev truet med tortur og
død, så nægtede de at sige,
at det bare var noget, de
havde fundet på.

Hvordan forklarer vi disse
historiske kendsgerninger?
Historikere har forsøgt sig med
forskellige teorier. Måske disciplene stjal liget og fandt på det
hele? Nej, det kan ikke stemme
– de var jo villige til at dø. Folk er

aldrig villige til at dø for noget,
som de ved er løgn. Måske de
hallucinerede? Nej, det kan heller ikke stemme. Det forklarer
jo ikke den tomme grav, og selv
hvis flere af dem hallucinerede,
så giver det ikke mening, at de
så præcis det samme...
Jeg tror, at den bedste forkla-

ring er, at Jesus faktisk stod op
fra graven. Det er noget af det
mest utrolige, der nogensinde
er sket. Jesus fik nyt liv, og hvis
vi tror på ham, så skal vi også få
det! Jesus sagde: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på
mig, skal leve, om han end dør.”
( Joh 11,25) Så vi skal også opstå
fra graven engang! Men vi kan
også få det ”evige liv” allerede
nu – vi kan ”leve i Jesus” på en
måde. Vi kan bede om at blive
fyldt med Guds ånd og lære at
holde af alle vores medmennesker, sådan som han gjorde.
Det er skønt at foråret kommer
igen i år. Jeg håber, du også
oplever et slags forår i dit liv. Tro
på Jesus, så vil Gud fylde dig til
randen med nyt liv.
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Weekendtur

Foto: Michelle Andersen & Michael Orkild

Med SAS i Faxehytten
I weekenden 11. til 13. marts
tog Svanevejtrop på hyttetur til
Egehytten i Faxe.
Vi havde det skønneste
“knæklys terræn tur” fredag
aften. Ungerne fik tonset lidt
krudt af inden de kom indenfor.
Tja… måske var det bare ekstra
energi, de fik, for stille og rolige
var de bestemt ikke.
Lørdag formiddag bød på en
“lille” vandretur som udviklede
til at blive på 16 kilometer bl.a.
i Faxe Kalkbrud, samt skovene i
omegnen. Det skulle have været
en 2,5 times tur og hjem til
frokost, men blev til en laaaaang
tur på over 5 timer, men vi lærte
en masse, fik ømme fødder og
lidt vabler. Dette er en af de første af mange vandreture, vi skal

på inden den store vandretur,
der planlægges senere på året.
Trods de ømme fødder var
der stadig liv i os spejdere. Det
er mere end vi kunne sige om
lederne, der havde været med
på vandreturen. Da de (lederne)
havde spist sen frokost sammen
med os andre, blev lederne lidt
trætte og gik ind for at hvile sig.
3 timer senere, “hvad…. vi har
sovet og ingen har vækket os…
puha”. Tja.. godt at vide man
“bare” skal vække dem! Spændende hvad der sker på næste
tur.
Eftermiddagen og aftenen
brugte vi på at lave vores eget
spejderbælte. Lidt aftensmad
blev serveret samtidig med
produktionen af bælter blev

gjort færdig. Her var alle trætte
og nogle snakkede om at de ville
tidligt i seng.
Hvad gør man så for at holde
liv i “festen”. Tja…. Ved 23-tiden
kom der ca. 300 knæklys på
bordet. Det var som at proppe
nye batterier ind i en Duracell
Kanin. Alle tanker om træthed
forsvandt som dug for solen.
Knæklysene blev klistret på
buerne, pilene og os selv. En
bane blev til udenfor på græsplænen med knæklys som
banestreger. Der blev lavet 2
hold. Herfra stod den så ellers
på Combat Archery i mørke,
hvor det kun var knæklysene
der kunne ses, i den bælgsorte
nat ved hytten. Den fedeste
oplevelse!

BOAS 14 år
Sjovt og hyggeligt. Fedeste oplevelse i Faxe Kalkbrud.
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Grønskollingen

Weekendtur
LUKA 11år
Jeg syntes det var sjovt,
især da vi var ude i skoven.

MAFUGIE 12 ÅR
Jeg syntes, det var sjovt. Det, der
var bedst, var hele weekenden.
Det vil jeg gøre igen. Det jeg
bedst kunne lide var bue og pil
om aftenen.

BENJAMIN 21 år
Combat Archery med knæklys i mørke styrede for
vildt. Det fedeste du nogensinde kan opleve på en
spejderaften. Nicklas Risager, du styrede for vildt,
fantastisk idé.

NOA 12 år
Det hele var
godt, bue
og knæklys,
sove. Det hele
var så godt.

Nr. 2 • 2016

5

Lejr

Pakkeliste
Står du og overvejer hvad du skal pakke
hver gang du skal på lejr? Så kommer
Grønskollingen her med en pakkeliste
til hvad du kan tage med.

•
•
•
•
•
•
•
•

6

Tøj:

•
•
•
•
•
•
•

Uniform
Tørklæde
Sandaler
Gode støvler
Strømper
Varme sokker
Undertøj
Skiundertøj (kan være godt om natten
da det kan være koldt at sove i telt)
Badetøj
T-shirts
Varme trøjer
Fleecetrøje
Shorts
Lange bukser
Regntøj

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sovepose
Pude
Liggeunderlag
Lagenpose
Spejderkniv
Håndklæde
Toiletgrej (så lidt som muligt)
Skrivegrej og papir
Kompas
Lommelygte
Vandflaske
Sygesikringsbevis

Grej:

Grønskollingen

Lejr
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Historie

Soveposen
Du har ligget i en så mange gange, at du ikke har tal på det. Du kan ikke
tage på lejr, uden at du har en med. Den findes i mange forskellige størrelser, farver, design og prisklasser. Men har du nogensinde tænkt over,
hvordan soveposen blev til? Tænk nu hvis den ikke var opfundet, så skulle
vi slæbe vores dyner med, når vi skulle på lejr, og de er ikke lige sådan at få
plads til i vores rygsæk. Grønskollingen har dykket ned i historiebøgerne for
at finde frem til soveposens stamtræ.

En tre personers Buffalo sovepose brugt
til arktiske ekspeditioner omkring 1880
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De tidligste registreringer i brugen af soveposer
kommer fra franske toldbetjente, som holdt øje
med grænsen imellem Frankrig og Spanien i Pyrenæerne. Disse tidlige former for soveposer var på
ydersiden lavet af fåreskind for at gøre dem vandtætte, og så var de foret med uld. Disse poser
havde fem spænder, som gjorde, at man kunne
rulle dem uden, at de åbnede op igen. De arktiske
opdagelsesrejsende begyndte i 1850’erne at lave
soveposer ud af uldposer, som på ydersiden var
betrukket med Mackintosh. Mackintosh var et
gummiagtig materiale, der blev opfundet i 1824
af Chales Mackintosh. I dag ville vi nok kalde det
for regntøjs materiale. Et andet tidligt eksempel
på soveposer er blevet brugt af tyske bønder,
ligeledes i 1850’erne. Deres sovepose var en simpel form for sovepose, som var lavet af en linned
pose, og så blev der for isolering lagt blade, hø og
strå ind i posen. En af de tidligste alpine soveposer blev testet i 1861 af Francis Fox Tuckett.
Soveposen var lavet af uld og med en Mackintosh
gummi bund. Tuckett var ikke ovenud tilfreds med
soveposen, da gummiet lavede kondens, når man
lå og sov, og derfor blev denne sovepose skrottet.
Fælles for alle disse tidlige design af soveposer,
var at det var en kamp at komme både ind og ud
af dem.
Den første masseproducerede sovepose var
Euklisia soveposen, opfundet af Pryce Pryce-Jones fra Wales. Pryce-Jones begyndte som 12-årig
i lære som en manufakturhandler. Euklisia soveposen var lavet af et uldtæppe, der var foldet i to
og fæstet sammen. Euklisia havde også en indsyet
Grønskollingen

Rumsovepose brugt på ISS af astronauten Daniel Tani

Vidste du at:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Vi sover 1/3 af livet væk.
Nybagte forældre går glip af 6
måneders søvn de første 2 år af
barnets liv.
Rekorden for længste periode uden
søvn er 11 dage.
Hvis du sover mindre end 7 timer
hver dag, lever du kortere.
Før vækkeuret blev opfundet,
kunne man hyre folk til at vække
en ved at banke på ens vindue om
morgnen.
En snegl kan sove i 3 år ad gangen.
Ifølge Wikipedia er det er
acceptabelt for japanere, at sove
imens de er på arbejde, man ser
det som et tegn på, at man har
arbejdet hårdt
Du forbrænder flere kalorier, når
du sover end når du ser TV
Giraffer behøver kun at sove
imellem 3 og 5 minutter pr. døgn.
Koalabjørnen sover midlertidigt op
til 20 timer hver dag.
Når du sover så filtrerer hjernen
den støj fra, som den mener vil
vække dig, hvis ikke du er i fare

oppustelig gummihovedpude.
Den russiske hær var de første
til at sende en stor ordre. De
bestilte omkring 60.000 Euklisia
soveposer, men russerne endte
med kun at aftage 43.000. De
resterende 17.000 som Pryce-Jones pludselig lå inde med, valgte
han at sælge billigt til velgørenhed, som blev givet til fattige.
Efter dette begyndte Euklisia
soveposen at blive brugt af den
britiske hær og i den australske
outback. Euklisia soveposen var
211 cm lang og 170 cm bred.
Militæret har også haft en god
indflydelse på udviklingen af
soveposen. Militære soveposer
før 2. verdenskrig bestod af uldNr. 2 • 2016

tæpper og et lagen til at lægge
imellem tæppet og jorden. I begyndelsen af 2. verdenskrig blev
de soveposer der blev brugt i

Der er udviklet
mange forskellige soveposer,
her er en med
arme og ben

bjergene lavet efter et mumiedesign. Selve mumiedesignet
på soveposen havde vundet
stor indpas i sportsverdenen op
til 2. verdenskrig, og militæret
fandt hurtigt ud af fordelene
ved dette. Dette design var med
til at spare både på soveposens
vægt, men også hvor meget
den fyldte, når den var pakket
sammen. Navnet på mumiedesignet kommer selvfølgelig af
hætten på soveposen, som gør
det muligt at pakke sig helt ind
i soveposen ,så man lidt ligner
en mumie. Mumiedesignet har
overlevet helt fra den gang, og i
dag er det også således at vores
soveposer ser ud.
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Grønskollingen

Tekst: fra skoven-i-skolen.dk

INSPIRATION FOR

TUMLINGE

Larm og tummel:
Lav et skuespil
ud af en lignelse
Synes du at spejder andagterne
er for kedelige? Eller at lignelserne i Bibelen ikke rigtig siger
dig noget. Så prøv at lave dem
som et skuespil. Snak med din
spejderleder, og find den lignelse i synes bedst om. I kan nu
bestemme, om I vil lave den som
et skuespil eller måske optage
den på video. Det er ganske
nemt at lave videoer på jeres
smartphone.
Når I har besluttet, om I vil lave
skuespil eller filme det, så find
ud af hvor mange roller I skal
spille, og lav derefter kostumer
til de forskellige roller. Derefter
skal I lave et manuskript, hvor I
finder ud af hvem, der skal sige
hvad. I kan også gøre det sådan,
at der kun er en oplæser, som
læser hele lignelsen, og så skal
I lave skuespil til det, der bliver
læst op.
Det er en sjov og hurtig måde
at lave en andagt på, som alle
de andre spejdere i jeres trop vil
huske i lang tid.
God fornøjelse.
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Tekst: skoven-i-skolen.dk | Foto: thinkstockphoto

INSPIRATION FOR

SPEJDERE

Spejdergøgl:
Snit en ske

Du kan snitte spiseskeer,
suppeskeer, sukkerskeer,
skeer med sjove faconer og
mønstre og mange andre
slags skeer. Her kan du se
hvordan.
Sådan grovsnitter du en ske
Lidt om skeer
Hvis du skal snitte en ske, skal
du bruge en gren, der har facon
ligesom skeen. Skal du lave en
lige ske, skal du bruge en lige
gren. Skal skeen være til at øse
med, så kan grenen være buet.
Hovedet på skeen får næsten
samme tykkelse som grenen. Vil
du lave en spiseske skal grenen
være omkring 5 cm i diameter.
Skal det være en grydeske skal
grenen være 10-15 cm.

Sådan gør du
Flæk
Flæk grenen midt igennem med
øksen. Det gør du ved at sætte
øksehovedet i marven og slå på
det med kæppen.
Tegn og snit
Tegn omridset af skeen set
ovenfra på grenen og snit faconen groft til. Du kan evt. bruge
øksen til at fjerne træ.
Tegn og snit igen
Tegn omridset af skeen set fra
siden på grenen og snit faconen
groft til.

12

Hul ud
Udhul hovedet på skeen med
huljernet eller hulkniven. Pas
godt på fingrene og husk hele
tiden at snitte væk fra dig selv.
Snit og puds
Når du har udhulet hovedet på
skeen kan du snitte skeen færdig. Slut af med at pudse med
sandpapir.

Tips!

Du kan også lave skeer
af større stykke træ som
du flækker i lagkagestykker. Se billedet nedenfor.

Olie
Læg skeen i en pose med lidt
madolie mindst et døgns tid.
Pres luften ud af posen og bind
en knude på den.
Grønskollingen

Tekst: skoven-i-skolen.dk | Foto: thinkstockphoto

INSPIRATION FOR

ROVERE

Rovergejl
Papir og form
Undersøg hvilken form, som kan bære
mest – med papir.
Papir kan danne mange former
Papir er et helt særlig materiale. Du kan let forme
det med dine hænder. Du kan klippe og rive i det.
Og du kan folde det med skarpe kanter, uden at
det knækker. I aktiviteten her skal du undersøge
papir – og hvilken form af papir, som kan bære
mest. Det er nemlig ikke alle former, som er lige
stærke.
Det skal du bruge
· 4 stykker hvidt A4 papir til printer
· Tape
· Rund dåse eller glas
· Tynde bøger eller hæfter

Sådan gør du

Fold de fire stykker papir i de fire forskellige
former, som du kan se på tegningen nedenfor:
1. S
 om et telt
Fold et stykke papir på midten og stil det op som
et telt
2. Som en trekant
Fold et stykke papir til et trækantet rør. Sæt enderne sammen med tape hele vejen.
3. Som en firkant
· F old et stykke papir på langs
– og klip det midt over langs folden.
· Sæt de to halvdele sammen med tape, så de
danner en lang strimmel.
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· F old din strimmel midtpå og sæt de to ender
sammen med tape.
· F old din strimmel til en firkant.
4. Som et rør
Lav et rør af et A4 papir og sæt det sammen med
tape langs hele kanten. Du kan bruge dåsen til at
rulle papiret omkring.
Hvilken form kan bære mest?
Nu har du fire former. Hvilken form kan bære
mest? Prøv først at gætte. Og undersøg det så:
· Stil de fire former op på et bord.
· L æg tynde hæfter oven på hver form – en ad
gangen. Undersøg hvor mange hæfter hver
form kan bære.
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HQ

Tekst: Mads Kivikoski

Nytheadquarter
fra
Skærpede
krav
til spejderne

Det skal være sjovt at være spejder

Som mange måske ved, er vi støttet økonomisk af Dansk Ungdoms Fællesråd. Kravene til organisationer som vores skærpes,
blandt andet med argumenter om at sikre
at støtten går til landsdækkende organisationer af en vis størrelse og bæredygtighed. Det betyder, at vi fremover kommer
til at arbejde mod at øge vores medlemstal
– dels gennem mere målrettede arrangementer og gennem en større kontaktflade.
Vi håber på, at I som spejdere og de
menigheder I samarbejder med, vil hjælpe
med at løfte denne opgave.

Generalforsamling

Korpsets generalforsamling blev afholdt
i Odense d. 3. april. Som sædvanligt løb
vi igennem de punkter som dagsordenen
bød os og sluttede lidt over kl. 14.00. Tak til
alle deltagere. Et samlet referat kan findes
på adventistspejder.dk/om/referater.

RS
A D V E N T I S T PAT H F I N D E

IC
NORDREE

Nordisk
Camporee

Planlægningen er godt
2016
igang – det bliver stort
og sjovt – nu med besøg
fra Holland, England og
måske Brasilien. Husk
nu at tilmelde dig for at
blive en del af det – se mere om
det på adventistspejder.dk
CAMPO
HIMMERLANDSGÅRDEN

DANMARK

FLERE INFORMATIONER KAN FINDES

PÅ

NORDICC AMPOREE.EU

JULY
24-31
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Blandt andet derfor har vi fornyet vores hoppeborg med en yngre og mere lufttæt udgave. Den
kommer selvfølgelig på årsmødet og på alle de
mange lejr vi har fremover, hvor du har været
vant til at se hoppeborgen. Her på billedet er den
blevet testet i korpschefens have.

Spejderskjorter

I skrivende stund er spejderskjorterne i børnestørrelser ved at blive syet.
De lander formodentlig snart her
på kontoret og er
klar til salg i samme
sekund… Tal med din tropsfører
eller følg med på Facebook.

Grønskollingen

Tekst: Annette Klyhn Orkild

Opskrift
Lejr

Bærguf med crunch
Det skal du bruge:
·
·
·
·
·
·

4 digestive kiks eller bastognekiks
30 g hakket mørk chokolade
15 g hakkede mandler & hasselnødder
1 1/2 dl piskefløde
150 g friske bær f.eks. blåbær, hindbær, jordbær eller brombær
3 tsk. Vaniljesukker

Sådan skal du gøre:
1.	Hak kiks og chokoladen groft, kom det i en skål
2. Pisk fløden til skum og smag til med vaniljesukker
3. Mos bærrerne let og vend dem i flødeskummet
4. server bærskummet med crunchen på toppen
Velbekomme.
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Afsender
Adventistspejderne
Concordiavej 16
2850 Nærum

Kalender
4.-8. maj

Årsmøde
Himmerlandsgården
26. juni-3. juli

Børnelejr
Himmerlandsgården
24.-31. juli

Nordisk Camporee
Himmerlandsgården
Taler på Nordisk Camporee
Claes er ungdomspræst på
Tyrifjordskolen i Norge. Han har
tidligere været ungdomsleder i
Sverige. Claes elsker spejderlejr og
er selv spejderleder. Du kan ofte
finde Claes udklædt i et kostume
– han er meget glad for teater og
skuespil. Han er desuden en meget
underholdende og engagerende
taler for børn og unge i alle aldre.

Mere information og tilmeldinger
til arrangementer findes på:
www.adventistspejder.dk
facebook.com/Adventistspejderne

Send en SMS

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

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

