SPEJDER

BILLEDER

OPLEVELSER

ADVENTISTSPEJDER.DK

GRØNSKOLLINGEN

Bålet · s. 4
Hygge ved bålet · s. 6

december 2016
Medlemsblad for Adventistspejderne i Danmark

4

Leder

Tekst: Dennis Møller

Glædelig jul
Så er det blevet december, og det er snart jul.
Du har sikkert lige været på
en juletur, eller også så skal
du i løbet af de nærmeste
dage. Det er jo et af årets
helt store højdepunkter: juleturen. Vi mådes i decembers
mørke og sidder indenfor og
hygger os med varm kakao
og lidt julegodter. Derudover
så skal vi ud på tur og opleve
naturens elementer inden
julefesten lørdag aften for
alvor sættes i gang. Julemiddag, juleknas, julehistorie og
juledanse. Det er simpelthen
så huggeligt.

2017. Jeg tror at mit nytårsforsæt er at jeg skal være
mere ude i vores smukke
natur. Gå ture i skoven,
overnatte ude i mit telt, en
kanotur i en af vores å’er,
tage en dukkert i havet. Der
er rigtigt mange ting man
kan lave i vores natur, så
det glæder jeg mig til.
Hvad er dit nytårsforsæt?
Spejderhilsner,
Dennis

spejderblad.dk

Har du fundet på et nytårsforsæt? Det er jo også snart
nytår også skal vi jo skrive
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Grønskollingen

Spejderandagt

Tekst: Lars Dorland

Vi er soldater!
”We are soldiers in the army!“ Har du hørt den spejdersang? Den giver god
mening, for spejdere er faktisk en slags soldater. Vi går jo i uniformer. Vi har
patruljer, og vi er af forskellig rang. Vi øver os på at klare os i den vilde natur,
hvor vi slår lejr og bruger dét vi har. I Danmark har vi ikke rigtig haft tradition for det, men i England kan spejderne endda finde på at marchere! Og det
gør de også i mange andre lande.
Men på ét punkt er det lidt anderledes at være adventistspejder end at være soldat. For at
illustrere forskellen, så tillad mig
at stille dig et spørgsmål: Hvor
mange har du slået ihjel? Nej,
jeg mener ikke myg – jeg mener
mennesker. Hvor mange mennesker har du skudt med dit
gevær? Hvad siger du – har du
ikke et gevær? Vil du så fortælle
mig, at din patrulje heller ikke
har håndgranater?
Adventistspejdere er ”soldater“, men de går ikke ud med
krig og ødelæggelse. De går ud
med gode nyheder. De demonstrerer fred og sammenhold. De
viser, hvordan man kan have respekt for naturen, hvordan man
kan behandle hinanden som
medmennesker og ikke mindst
hvordan man kan have det sjovt.
Vi er soldater – fredssoldater.
På den måde viser en adventistspejder faktisk også, hvad
det vil sige at følge Jesus. At
følge Jesus er nemlig uforeneligt
med krig. Det er der åbenlyst
mange mennesker, som ikke
er klar over. Mange mennesker
går i krig og tror så, at Gud er
på deres side. Men hvis vi har
læst om Jesus og lyttet til hvad
han sagde, så ved vi, at man
umuligt både kan tro på ham og
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slå andre mennesker ihjel. Man
kan jo ikke ”elske sine fjender“,
når man rejser ud for at dræbe
dem! Man tager jo ikke en pistol
med sig, hvis man har tænkt
sig at ”vende den anden kind
til“! Gud er ikke for krig. I Det
Gamle Testamente beskrives
det faktisk, at Guds plan er at
tage alle verdens våben og lave
dem om til landbrugsredskaber
(Esajas 2,4)! God plan, hvis du
spørger mig! Og det kan ikke gå
hurtigt nok!!
En af grundene til at Gud
hader krig er, at Gud ikke tager
parti. Han vælger ikke nogen
mennesker frem for nogen

andre. Han har ingen favoritter.
Gud ønsker, at alle mennesker
skal velsignes – det var hans
plan helt fra begyndelsen (læs 1
Mos 12,1-3) – og at hele verden
skal genoprettes. Vær derfor
stolt af at være spejder. Du
tilhører en organisation, som er
bygget for at være til velsignelse
for andre. Du går i spidsen for
en vigtig fredsbevægelse.

”Fredselskende mennesker
planter fred, og høster
frugterne deraf.“
( Jakob 3,18 – Bibelen på hverdagsdansk)
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Inspiration

Tekst og foto: scoutwiki.org

Bål

Kender du det? Din patruljefører kommer hen til dig og beder dig om at lave
et pagodebål til når I skal lave pandekager om lidt. ’Et pagodebål’ tænker du,
’hvordan er det nu lige at det ser ud?’. Det behøver du ikke bekymre dig om
mere, for her kommer Grønskollingens guide til båltyper. Så har du ingen undskyldninger mere når du skal lave et bål.
kræves der plads omkring bålet
til de lange brændestykker. Til
opstart af bålet kræves dog
stadig noget forberedelse af
pindebrænde m.v.

Et bål kan have mange forskellige udforminger; hver båltype
har sine egne egenskaber og
fordele. Disse egenskaber kan
enten forbedres eller forringes
ved valget af brænde, placering
af bålet osv.
Pyramidebål
Pyramidebålet ser
pænt ud på tegninger
og billeder, men holder
i praksis ret hurtigt
op med at være pyramidebål,
da de brænder til og de større
brændestykker glider ned til en
mellemting mellem stjernebål
og rodebål. Til mindre lejrbål er
det fint.
I praksis anvendes pyramidebålet inden i pagodebålet som
optænding, eller som opstart til
et mindre kogebål.
Pagodebål
Pagodebålet er velegnet til større lejrbål,
da det er nemt og
pænt at stable og kræver et
minimum af pasning. De lange
brændestykker lægges parvis
på tværs af de forrige. Det er ret
smart at save/hugge et hak hvor
det næste brændestykke skal
ligge, så hele stakken ikke ruller
ned i skødet på en spejder, når
der er kommet godt ild i det, og
brændestykkerne ikke længere
har den form, de havde da bålet
blev bygget.
Man kan vælge at fylde de
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Jægerild

øverste etager ud med brænde i
hele lag, men så kan man ikke så
nemt efterfylde med brændestykker ned i hullet foroven hvis
man senere får brug for det,
men hvis de øverste lag brænde
ikke er så tykke, brænder de
hurtigt op og falder ned i hullet.
Næste lag. Man kan også
vælge at udelade de brændestykker, der ligger i midten.
Det færdige pagodebål.
Stjernebål
Et stjernebål får sit navn
fra de lange brændestykker, der stikker ud
fra bålet i flere retninger.
Tanken er at efterhånden som
træet afbrændes kan brændestykkerne skubbes længere ind,
så friskt træ kommer til ilden.
Dette begrænser behovet for at
kløve brænde en del; til gengæld

En jægerild er et godt
kogebål
Dette bål er rigtig godt til at
lave mad over, hvis man ikke har
stativ til sine kogeredskaber.
Placer to gode kævler langs
hinanden. Kævlerne skal have
høj brændværdi (f.eks. eg, ask,
eller bøg). Du kan nu tænde et
bål mellem disse med noget
tyndere brænde med lavere
brændværdi. I den ene ende
kan du så stille din gryde, så kan
du have et fødebål i den anden
ende, og dermed hele tiden
have gløder til at skubbe ind
under gryden.
Husk at holde med at kævlerne ikke brænder væk under
gryden; der er ikke noget værre
end at miste sin mad lige som
den er ved at være færdig.
Nying

En nying er en båltype, der består af et
enkelt brændestykke,
der flækkes og antændes i midten, og derefter brænder indefra
og ud. Nyingen er efterhånden
blevet hvermandseje og kan
købes i mange byggemarkeder,
undertiden under navnet finsk
grill.
Grønskollingen

Weekendtur
Gammelmandsild
En gammelmandsild
opbygget som et
standard køkkenbord.
En såkaldt Gammelmandsild
er mere en bålpladstype end
en båltype. Fidusen i en gammelmandsild er at man ikke
skal bukke sig ned til bålet - det
brænder i en tilpas højde til at
man kan passe det siddende
eller stående. En gammelmandsild kan opbygges for enden af
et køkkenbord ved at danne en
solid platform af rafter i en passende højde. Sætter man rafter
eller brædder på som kanter,
kan man lægge et lag jord/græstørv på i 10-15 cm’s tykkelse, så
bålet kan brænde uden at man
svider bålstedets bærende konstruktion. Man kan også bygge
en slags pagodebål af tykke
stammer, og lave en platform i
passende højde til jord og bål.

Græskartur

Vidste du at…

… temperaturen i et lejrbål
kan nå op til 480ºC?
… farven fra flammerne
kommer fra sod. De røde
farver i bålet kommer fra
de koldeste dele af bålet
imens blå-hvide kommer
fra de varmeste områder?
… et lejrbål har først opnået den højest mulige status når der er blevet bagt
pandekager på det?
… du altid skal have en
spand vand stående i
nærheden af dit lejrbål, i
tilfælde af at bålet kommer
ud af kontrol?
Nr. 4 • 2016
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Svanevej Trop

Foto: Michael Klyhn Orkild/Adamsyouth

Bålhygge i København
Hos SAS forstår de at hygge sig med bål og pandekager. Se selv her hvordan man midt inde i centrum af
København kan komme hjem fra en spejderaften og
lugte af bål.

6

Grønskollingen

Tekst: fra skoven-i-skolen.dk

INSPIRATION FOR

TUMLINGE

Larm og tummel:

Fyrrekogler på snor
Lav en flot og meget enkel uro af kogler
fra fyrretræer.
Fyrrekogler er kraftige og meget smukke.
Når de er våde lukker de sig sammen –
men når de tørrer åbner koglerne sig, så
frøene kan flyve ud – og så er de virkelig
flotte at se på.
Her er ideen til en uro af fyrrekogler,
som er let at lave.

Sådan gør I
1.

Sæt kogler på snor

2.

Klip et stykke sejlgarn af – det skal være lidt
længere end din uro. Bind en løkke i den ene
ende af snoren, så uroen kan hænges op.

3.

Sæt koglerne fast på sejlgarnet ved at
klemme sejlgarnet fast imellem kogleskællene. Du kan også vikle sejlgarnet hele vejen
rundt om koglen.

4.

Fordel koglerne på snoren, så du synes det
ser flot ud. Det var det! Nu kan du hænge
din nye kogleuro op i et vindue eller på væggen.

Nr. 4 • 2016
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Tekst: skoven-i-skolen.dk

INSPIRATION FOR

SPEJDERE

Spejdergøgl:
Sådan gør du

Julekurv af karton
Klip og fold en julekurv af karton - og fyld den
med julegodter.
Se skabelonen til en lille firkantet julekurv,
som er let at lave.
Tænd et stearinlys – og sæt dig ved et bord
sammen med nogle, du kan lide. Find karton
i forskellige flotte farver – og andet papir, tuscher, blyanter, sakse, lineal, lim osv. frem. På
tegningen her kan du se, hvad du skal gøre.
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1.

Kig på tegningen her – og mål en skabelon ud
på et stykke karton.

2.

Klip din skabelon ud.

3.

Tegn din skabelon af på et flot stykke karton.

4.

Tænk over, om du vil dekorere din kurv, før du
limer den sammen.

5.

Fold din julekurv med skarpe foldninger.

6.

Fold flapperne – og lim flapperne fast.

7.

Klip en hank og lim den på.

8.

Lad din julekurv tørre på en radiator.

9.

Fyld din julekurv med nødder og dejlighed - og
hæng den op på juletræet.

Grønskollingen

Tekst: skoven-i-skolen.dk

INSPIRATION FOR

ROVERE

Rovergejl
Snit sjove figurer af grenkranse
Det er blevet den 25. december og I skal til at
smide juletræet ud. Men vent nu lige lidt, for der
er faktisk noget so du kan bruge træet til. Prøv at
læs med her.

Sådan gør du
1.

Du skal finde et stykke på træet med en
grenkrans med mange grene. Det er fint hvis
der er en sidegren lidt længere nede på træet
som kan bruges til næse.

2.

Sav lige over grenkransen og ca. 10 cm under
grenkransen.

3.

Nu skal du have figuren til at stå. Klip sidegrenene af med grensaksen sådan at figuren kan
stå på gulvet uden af vælte. Klip også næsen
af i en god længde.

4.

Nu skal du snitte barken af.

5.

Hvis du skal snitte en blæksprutte, så skal du
runde hovedet og lave den lidt tyndere lige
over armene.

6.

Snit et sjovt ansigt.

Beskrivelse

Du kan snitte en knudemand eller en blæksprutte
af et gammelt juletræ. Eller du kan finde et friskt
træ at snitte i. Rødgran er godt at snitte figurer af,
men du kan også bruge andre slags nåletræer.

Lidt om aktiviteten

Et juletræ eller et grantræ kan du snitte mange
sjove ting af. Her kan du læse hvordan du laver
sjove figurer f.eks. en knudemand eller en blæksprutte.
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HQ

Tekst: Mads Kivikoski

Nytheadquarter
fra
Dit medlemsskab er VIGTIGT!!!
I år er et afgørende år for spejderne. Vi har brug
for dit medlemskab af spejderne for at få støtte
fra Dansk Ungdoms Fællesråds driftsmidler.
Hvis du ønsker at gøre en kæmpe forskel og
hjælpe spejderne med deres arbejde, vil jeg opfordre dig til at gå ind på adventistspejder.dk for
at blive medlem.

Skjorter og tørklæder

Nu kan du købe skjorter til børn, t-shirts
til alle og spejdertørklæder på spejdernes
egen webshop.
Gå ind på adventistspejder.dk og klik på
shop i topmenuen - så får du adgang til at
købe det, du mangler.

Alle medlemskaber tæller, men DUF-midlerne
udløses af medlemmer under 30 år. Medlemskabet tæller kun hos DUF, hvis der er registreret og
betalt inden den 31. december 2016.

Ny hjemmeside

adventistspejder.dk har fået nyt design

For at skære det ud i pap, så får vi ingen støtte,
hvis vi ikke når op over 500 medlemmer under
30 år, og herefter gør det en stor forskel for
hver 100 ekstra medlemmer vi har... Spejderarbejdet er vigtigt i Danmark, så hjælp os, ved at
få dig tilmeldt det nye spejderår allerede nu...

Vi har brug for dig!
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Grønskollingen

Opskrift
Lejr

Tekst: Annette Klyhn Orkild

To lækre opskrifter

Siden at det er december er vi også i gavehumør, og bringer jer her hele tre lækre opskrifter som I kan
lave til en spejder aften. Der er lidt til hovedretten og til desserten – velbekomme.

Søde desserter med hytteost
Bananhytteost med nødder
Squash -kartoffelpandekage
på vikingepanden
Det skal du bruge:
· 250g revet kartofler og squash
· 3 æg
· 4 spsk mel
· salt og peber
· fedtstof til stegning
Sådan skal du gøre:
1. Riv kartofler og squash på et groft rivejern
2. Vrid der efter vandet ud af massen i et
viskestykke
3. pisk æggene sammen og kom de revne
grøntsager samt salt og peber i
4. Bag små pandekager i fedtstoffet på en varm
vikingepande, de de er gyldne og færdige
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Det skal du bruge:
· 250 g hytteost
· 1 banan
· 25 g nødder
· 20 g rosiner
· 1 spsk citronsaft

Sådan skal du gøre:
1. H
 ak nødderne,og mos
bananen.
2. Bland det i hytteosten
sammen med rosiner
3. Smag til med citronsaft

Mandel -jordbær hytteost
Det skal du bruge:
· 250 g hytteost
· 150 g jordbær i skiver
· 25 g hakkede mandler
· friske mynteblade
· evt lidt vanilliesukker

Sådan skal du gøre:
1. D
 e hakkede mandler
og jordbærrene blandes i hytteosten
2. S
 mag evt til med vanilliesukker og pynt med
de friske mynteblade
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Afsender
Adventistspejderne
Concordiavej 16
2850 Nærum

Kalender
2.-4. dec.

Juletur Øst
Himmerlandsgården
2. april

Spejdernes Generalforsamling
Odense
11.-14. maj

Bededagslejr
Finderup
22.-25. juni

Master Guide Camp
Norge
23.-30. juli

Spejderlejr
Himmerlandsgården
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!

Flytter du?
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

