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Leder

Tekst: Dennis Møller ~ redaktor@spejderblad.dk

Leder
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 Spejderlejr?
Uanset, så bliver der nok at glæde sig til. Du kan
læse mere om sommerens lejre i denne udgave
af Grønskollingen.
Derudover så kan jeg glæde jer med at Anette
Wulf har sagt ja til at skrive vores andagter til resten aff
de Grønskollinger, der kommer i 2015. Anette er præst i
Roskilde Adventistkirke og er også tilknyttet genbrugsforretningen Happy Hand.

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 nyde 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
fordi
d er jo
j derfor
d f vii er spejdere,
jd
f di vii elsker
l k at være ude
d i
Guds natur. Jeg synes, der heller ikke 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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Materiale
Vi modtager meget gerne materiale i form af digital tekst og billeder. Send det på redaktørens e-mailadresse. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære teksten efter behov.
Deadline for materiale til næste nummer er 14. august
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Andagt

Tekst: Anette Wulf | Foto: Marian Trinidad – Marian Photography

Ambassadører
2. Korinterbrev 5,20:
Vi er nu ambassadører for Kristus og taler
på hans vegne. Gennem os bønfalder Gud
mennesker om at blive forsonet med ham!
Vi er ambassadørerne for Jesus. Vi er kaldet til at
være hans repræsentanter her i verdenen. Paulus siger, at vi taler på Guds vegne, og at vores
job er at kalde andre mennesker til at lade sig
forsone med Gud, til at give deres liv til ham.
SÅ HVAD ER EN AMBASSADØR EGENTLIG?
En ambassadør er et lands oﬃcielle repræsentant i et andet land. Så Danmark har f.eks. ambassadører i mange andre lande. Disse ambassadører er der og kan tale på Danmarks vegne
i forskellige sager. Nogle gange må de tilbage
og spørge i det danske bagland, hvad de skal
svare, men ofte er de ikke nød til at spørge, men
ved hvad de skal svare, fordi de kender de danske love og politik og måder vi gør tingene på,
så de kan tale på Danmarks vegne.
Som Kristne er vi faktisk også ambassadører
for Guds rige. Det rige som Jesus hele tiden talte om var kommet nær med ham. Det rige hvor
Jesus er konge, der hvor hans vilje sker.
Vores opgave som Kristne er at fortælle folk
om det rige, at fortælle folk om den fantastiske
konge vi har i det rige og at Jesus har skabt en
vej for os til at blive forsonet med vores Far i
himlen.
Det er jo en fantastisk tjeneste vi har fået;
hver og en af os.
Men for at vi kan være rigtig gode ambassadører for Guds rige, så må vi selv kende Kongen rigtig godt. Vi må vide hvad han tænker og
mener om forskellige ting. Hvordan skal vi ellers
kunne repræsentere ham præcist, hvis ikke vi
ved hvad han ville sige, tænke og mene i forskellige situationer?
Men det er vigtigt, at vi ikke bare kender
alle Rigets regler og love. Det er selvfølgelig
vigtigt som en god ambassadør, men hvis vi
kun kender reglerne og lovene, så vil vi tage
Nr. 2 • 2015

beslutninger udefra at skulle følge reglerne til
punkt og prikke, og vi vil til tider møde situationer og personer, hvor det ikke er let og ligetil
at tage beslutninger ud fra reglerne og lovene,
fordi det ikke er sort/hvidt. Jesus gav aldrig køb
på sandheden og det der var rigtigt, men han
var samtidig altid nådig. Det er en svær kunst
at lære.
Derfor er det meget vigtigt, at vi som ambassadører kender Kongen, Jesus, personligt. At vi
kender hans hjerte og måden han tænker på.
I det er selvfølgelig inkluderet at kende Rigets
regler og love, men at kende ham er SÅ meget mere end det. Vi må kende hans hjerte og
stemme så godt, at vi helt uden at tænke over
det, ved hvad Jesus ville sige eller gøre i forskellige situationer, hvordan han ville tale med forskellige mennesker, og når vi ikke ved det, så
går vi som ambassadøren tilbage og spørger
Kongen selv.
Så min bøn for os alle er, at vi må huske på,
at vi er ambassadører for Jesus og hans rige, og
at vi må huske at Helligånden er med os altid
for at hjælpe os med at repræsentere Jesus I
alt vi gør.
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på tur

Tekst: Vejlefjord Trop / Foto: Hjalte Brandt

Fastelavnstur
med Vejlefjord
& Silkeborg Trop
Weekenden d.13-15 marts var Vejlefjord Trop på vores traditionsrige
Fastelavnstur. I år gik turen til Sømosegård ved Brædstrup.
Som noget nyt havde vi inviteret Silkeborg Trop til at være sammen med
os om sabbatten. Det ville de heldigvis gerne, og vi havde en dejlig dag
sammen!
ALLE PATRULJER VAR I SVING:
Fredag aften var det Tiger Piger, der
gav os en meget moderne, men sta-
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dig aktuel, fortolkning af Jesus’ lignelse om den barmhjertige samaritaner.

Vi blev meget klogere på beredskabsmeddelelser, DMI og 112.

Sabbat formiddag holdt De Grønne
Lygter en interaktiv gudstjeneste om
at bære masker. Lovsangene blev illustreret med Lego, og skoven blev
plyndret for materialer til ﬂotte og
fantasifulde masker!

Silkeborg havde sørget for en overdådig eftermiddagsservering – uhmm!!

Om eftermiddagen havde De Røde
Bavianer og Legomændene et anderledes stjerneløb om ”Ydre førstehjælp”.

Aftenens fastelavnsfest blev styret af
Kanonkuglerne og de Snigende Pelsjægere. Alle var klædt ud; mere eller
mindre genkendelige…
TAK til jer alle sammen for en hyggelig, festlig og meget indholdsrig tur!

Grønskollingen

på tur
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Pionering

PIONERING AF EN HELT ANDEN VERDEN

Har du nogensinde tænkt over hvad i al verden du
kan bruge pionering til ud over at bygge spisebordet på den næste spejderlejr?
For nogle er pionering en vigtig del af deres dagligdag.
Tag nu for eksempel Korowai stammen fra Papa Ny Guinea. Deres huse bliver lavet med pionering, og ikke nok
med det, alle deres materialer til deres husbyggeri ﬁnder
de regnskoven hvor de bor. På en eller anden måde lever de jo som spejdere hele livet. De lever af og med de
ting som naturen har at byde på. Det mest imponerende
er faktisk ikke, at deres huse bliver bygget ved hjælp af
pionering, men derimod at deres huse bliver bygget i
trætoppen op til 35 meter over jorden. De bygger husene i trætoppene for at slippe væk fra de periodevise
oversvømmelser, men også for at komme væk fra de bidende insekter, der holder til i skovbunden, eller fra angribende fjender. Men den vigtigste grund, til at bygge
så højt oppe som muligt, er for rent faktisk at blære sig.
Jo højere oppe de bygger, jo mere præstigefuldt er det.

VIDSTE DU AT?
V
N Guinea er den største tropiske ø på kloden. Øen beNy
sstår af Papua Ny Guinea i øst og Indonesien i vest. Øen
rrummer verdens tredjestørste regnskov, efter Amazonas
i Brasilien og Congo i Afrika.
Ny Guinea er et rent eldorado for forskere. I løbet af en
10-årig periode er der opdaget hele 1060 nye arter på
Ny Guinea. Det viser et nyt studie der netop er oﬀentligN
gjort af Verdensnaturfonden, WWF.
g
Fra 1998 til 2008 har man opdaget 218 nye planter hvoraf
næsten 100 er orkideer - 43 reptiler og 12 hidtil
h
ukendte pattedyr på den tropiske ø.
u
Desuden har man fundet 580 hvirvelløse dyr, 134
padder, 2 fugle og 71 ﬁsk. Heriblandt en ekstrem sjælp
den 2,5 meter lang ﬂodhaj.
Men problemet i Ny Guinea er det samme som i mange andre områder udviklingsområder - menneskets aktiviteter truer variationen i den levende natur.
På Ny Guinea er det især træhugst og omlægning til
landbrug, der truer det mangfoldige dyre- og planteliv.
Kilde: videnskab.dk

Så er der jo bare tilbage at håbe,
at der ikke er nogle af dem, der
lider af højdeskræk. Du kan se
en ﬁlm om hvordan de bygger
deres huse ved at scanne QR
koden eller gå ind på:

http://youtu.be/njPU_mD_EVA
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Tumlingernes side

LARM OG
TUMMEL
Kan du ﬁnde ud af, hvilken en af brikkerne, der
mangler på billedet? Billedet er fra Børnelejren sidste
år, skal du med på Børnelejr i år? Du kan læse lidt
mere om Børnelejren på denne side. Jeg har hørt, at
det skulle blive den bedste børnelejr nogensinde i år.

I år bliver det igen fælles Børnelejr på Himmerlandsgården i uge
27, d. 28. juni-5. juli 2015. Alle
børn fra 7-12 år er velkomne til
årets fedeste uge!

I januar bestemte førerne temaet Det
gamle Rom, så vi skal trænes til at
være gladiatorer, lære hvordan de ﬁne
folk ligger ned og spiser, bade i Middelhavet, lave togaer og måske smide
et par kristne til løverne!

Det er fest hele ugen med gode venner, aktiviteter, sange, lejrbål, bue og
pil, sketch, kiosktid - alt sammen uden
forældre. Man kommer i en patrulje
med 6-8 børn og et par førere, der
passer godt på en.

Læs mere og tilmeld dig på børnelejr.nu
Nr. 2 • 2015
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Spejdernes
side

Tekst og foto: skoven-i-skolen.dk

SPEJDERGØGL

Gransuppe
Nu ved vi godt, at vi har en anden opskrift side her i
Grønskollingen, men lige i dette nummer vil vi gøre en
undtagelse og have to opskrifter med. Fordi denne her
ret er meget spejderagtig, og det er lige nu man kan lave
den.
VIDSTE DU, AT DU KAN LAVE SUPPE AF GRANTRÆETS
LYSEGRØNNE SKUD?
Til Gransuppe er det vigtigt, at du bruger friske skud. Gå
ud i skoven i begyndelsen af maj – og ﬁnd de ﬂotte nye
lysegrønne skud fra grantræerne. Pluk dem, men du skal
være sikker på, at træerne ikke skal bruges til noget andet. I denne opskrift kan du både bruge skud fra rødgran,
lærk og ædelgran.
SÅ ER DU KLAR TIL AT LAVE DIN GRANSUPPE.

Dette skal du bruge til 4 personer
•
5 dl friske granskud
•
1 l vand
•
1 spsk. grøntsagsbouillon
•
1 knsp. chili
•
3 dl piskeﬂøde
•
Salt og peber
•
Revet muskatnød
SÅDAN GØR DU:
1. Skyl og rens skuddene for skidt og møg. Kog granskuddene i vandet i 30 min.
2. Si de mange grannåle fra suppen, og smid halvdelen af dem ud.
3. Den halvdel du ikke har smidt ud hakker du ﬁnt og
smider dem tilbage i gryden.
4. Tilsæt grøntsagsbouillonen.
5. Smag suppen til med chili, muskatnød, salt og
peber, og lad suppen simre i 5 min.
6. Put ﬂøden i, og lad suppen simre i yderligere 5 min.
7. Du kan servere gransuppen med noget brød.
Velbekomme.
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Rovernes
side

ROVERGEJL
Sololie af prikbladet perikon

kan du se de små prikker, der har givet planten navnet
prikbladet perikon. Det er små olieholdige kirtler.
Johannesurt
I gamle dage troede man, at planternes udseende viste,
hvad de kunne helbrede. Derfor er perikon bl.a. blevet
brugt til at hele sår, røde hævelser og forbrændinger.
Den røde farve har også været med til at give prikbladet
perikon navnet ”Johannesurt”. Man sagde, at urten voksede frem på det sted hvor Johannes Døberens blod faldt
på jorden, da hans afhuggede hoved blev båret frem for
Kong Herodes. Og at urten kunne lindre smerte.
Lindrende sololie
Det har faktisk vist sig, at prikblanet perikon virker
lindrende – og du kan lave din egen sololie til forbrændt
hud af blomsten.
Den grønne lykkepille
Prikbladet perikon kan også lindre sindet. Man har fundet
stoﬀer i planten, som påvirker hjernens indhold af lykkestoﬀet serotonin. De ligner de stoﬀer som man bruger
mod depression.
SÅDAN GØR DU
Blomster på ﬂaske
Pluk de gule perikonblomster og læg dem ned i en ren
og skoldet ﬂaske eller et syltetøjsglas. Fyld ﬂasken med
blomster og hæld olivenolie over. Sæt låget på og stil
ﬂasken i solen 1 uge. Olien vil nu blive smukt rosenrød.

Lav sololie til forbrændt hud af prikbladet perikon. Olien
kaldes også Johannesolie.
Prikbladet perikon er en gammel lægeurt, som du kan
ﬁnde vildt langs småveje, på bakker og i krat. Planten er
30 – 50 cm høj og ret almindelig. Den blomstrer i juli og
august. Se her hvordan du laver sololie af perikon.
BLOMSTER OG BLADE
Blomsterne er gule. Hvis du gnider dem mellem ﬁngrene,
kommer der en blodrød farve frem. Det stammer fra små
mørke kirtler på kronbladene.
Bladene er ovale og sidder modsat – lige overfor hinanden - på stilken. Hvis du kigger nærmere på bladene,
Nr. 2 • 2015

Flere blomster
Hvis du vil have en stærk olie, kan du si blomsterne fra
og hælde olien over nye blomster 2 – 3 gange i løbet af
ugen.
Si olien en sidste gang og hæld den på en ﬂaske. Tegn
en ﬂot etiket og lim den på. Olien virker lindrende på solskoldet hud. Man kalder også olien for ”Johannesolie”.
Sovete
Prikbladet perikon kan også bruges mod hovedpine og
som et mildt sovemiddel. Pluk hele planter og tør dem i
bundter med hovedet nedad, et lunt, tørt og luftigt sted.
Lav urtete af 1 spiseskefuld tørret plante overhældt med
1 kop kogende vand.
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Skal du med på spejderlejr
i en hel uge? Med masser
af sjove aktiviteter, en vild
terræntur, konkurrencer,
møder, underholdning og
godt vejr sammen med alle
dine gamle og nye venner...
Det bli’r årets højdepunkt!
j p

NØRD
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Vi arrangerer fællesrejse
f ll
fra København, Høje
Taastrup, Odense, Vejle,
Århus, Randers.

r

Årets tale

Carsten Risager er dette års taler på
spejderlejren.
Han plejer at sige om sig selv, at han
har samme uddannelse som Jesus.
Han var nemlig også tømrer.
Derudover har han været præceptor
og lærer på Vejlefjordskolen. Han
er gift med Giske og har drengene
Silas, Mikki og Nicklas.
Carsten er en meget entusiastisk og
inspirerende taler, som vi glæder os
til at være sammen med på spejderlejren.

S mere om fællesrejse
f ll
j
Se
og tilmelding på
adventistspejder.dk

r

terræntu

Da Sir Henry Morton Stanley i 1871
udtalte ”Dr. Livinstone I presume”,
havde han INGEN idé om, at denne
sætning 150 år senere stadig var
4A?71@ 1:A0;B1>-@ŋ:011:
enkelt forsvundet doktor langt inde i
det afrikanske kontinent, var journalisten, Stanley, en af de største
ekspeditionsledere nogensinde.
Tag med på årets terræntur og se
om du kan stå mål med Stanley...

pris
1.500,- for en hel uge.
• Vi trækker 100,- fra
prisen, hvis du tilmelder dig inden den
1. juli 2015.
• Du opnår yderligere
400,- i rabat, hvis du er
medlem af Adventistspejderne.

ÅRETS LEJR

Klatring, vandski , tube, drageŌEB:5:3 41?@1 7-:; .;;91>-:3 
kajak, svømning, vandrutchebane,
hobbyaktiviteter, volleyball, fodbold
og vildt nørdede patruljedyster
er bare nogle af de aktiviteter der
kommer til at foregå på lejren.
Hver aften er der sketch og
underholdning i teltet, hvor der bliver
grinet og sunget så teltdugen løfter
sig. Kom og vær med til årets sjoveste
uge på Himmerlandsgården.

Adventistspejderne i Danmark | Concordiavej 16 | 2850 Nærum
adventistspejder.dk | info@adventistspejder.dk

Spejderlejr
Sommerens store arrangementer er godt igang med at blive
planlagt. Blandt dem er der Spejderlejren for alle der er fyldt
11 år. Årets tema er Spejder NØRD, og det lægger op til, at
du sammen med din trop skal vise hvilke vilde idéer og skøre
påfund, I har arbejdet med i løbet af året. Det er helt OK at
være nørdet.
En hel uges sommer og sol med bålhygge, spændende møder med Carsten Risager, nørdede patruljedyster, ture i og på
vandet, en vild natterræntur med udfordringer, som nok skal
afprøve dine grænser - det bliver sjovt!
Som altid er der hver aften sjov, sketch og underholdning i
teltet, hvor der bliver grinet og sunget så teltdugen løfter sig.
Kom og vær med til årets sjoveste uge på Himmerlandsgården.
Tilmeldingen er åben, så skynd dig allerede nu ind for at læse
mere og tilmelde dig på

adventistspejder.dk/events/spejderlejr15

Se politikker for adventistspejdernes ture på adventistspejder.dk

Lederevent
på Vejlefjord
den 5. september
Når vi mødes d. 5. september på Vejlefjord, er det til en dag på vandet. Planen
er at vi skal have alt, hvad der kan sejle, ud på vandet - dette gælder både
spejdernes sejlbåd, den nye motorbåd og kanoer og kajakker. Vi lægger fra
land om formiddagen. Så sejler vi afsted mod den modsatte kyst i Vejle Fjord
til det sted, hvor vi holder gudstjeneste og spiser frokost. Om eftermiddagen
bliver der tid til lidt sjov på vandet, mens vi - trætte - slutter aftenen af med bål,
snobrød, pandekager og varm kakao i den ﬂotte bålhytte.
Du skal være 16 år for at deltage. Derudover skal du være fortrolig med vand og kunne svømme.
Tilmelding til arrangementet på adventistspejder.dk/events/lederevent15

LÆSERUNDERSØGELSE
Hvis du er modtager af Grønskollingen, vil vi gerne vide lidt mere om den oplevelse.
Gå ind på adventistspejder.dk/gs og deltag i undersøgelsen.
Så kan du være den heldige vinder af en LED LENSER P7.2 lommelygte
- en meget kraftig lommelygte, i virkelig god kvalitet!
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Nyhed
Natur - gadget
Danmarks naturfredningsforening har lavet en app som hedder Naturguiden. Denne app burde alle spejdere, som holder af den danske
natur, kigge på.
I appen kan du ﬁnde en oversigt over unik natur, som dækker over
alle fredede områder i Danmark og de naturarealer, som Danmarks
Naturfond ejer. Når du går på opdagelse i applikationen, vil du ﬁnde
beskrivelser af områder, kørselsvejledning og forslag til ture.
Der er en funktion i appen som hedder Naturkatapulten, som er en
lang række forslag til oplevelser i naturen: Hvad enten du vil til stranden, skoven eller andre naturområder i Danmark, kan du ﬁnde idéer til,
hvad du kan lave, og det er uanset årstiden.
Så er det også et punkt som hedder Naturhelten, og er et redskab til
at hjælpe os med at tage vare på naturen. Naturhelten vil blive brugt,
når der er behov for at registrere fænomener i naturen, hvad enten det
drejer sig om evighedstræer, traﬁkdræbte dyr eller aﬀald. Der vil løbende komme nye opgaver. Du bruger naturhelten ved at tage et billede
af f.eks. aﬀald i naturen, så får Danmarks naturfredningsforening straks
en mail om, hvor du har fundet aﬀaldet.
Appen ﬁndes både til Android og iPhone
Søg på Naturguide.

Spejdermad

LÆKKER OG
NEM BANANDESSERT
TIL TUREN
Tekst: Annette Klyhn Orkild

DU SKAL BRUGE:
· 100 g hytteret
· 1 til 2 spsk honning
· 1 banan

FREMGANGSMÅDE:
1. Tag en mug og mos bananen med en gaﬀel
2. Hæld honning og hytteretten ned i den mosede
banan og vend det hele rundt.
Nem og super lækker dessert.
TIP
Friske skovbær er fantastisk i retten istedet for
banan. eller et et lille drys kanel.

Nr. 2 • 2015
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Afsender
Adventistspejderne
Concordiavej 16
2850 Nærum

Kalender
5. juni

Oplevelsestur for rovere og
førere, Sverige
28. juni-5. juli

Børnelejr, Himmerlandsgården
26. juli-2. august

Spejderlejr, Himmerlandsgården
5. september

Lederevent, Vejlefjordskolen
2.-4. oktober

Fællestur Øst, Avnstrup
23.-25. oktober

Fællestur Vest, Vranum

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!

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

