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Leder

Tekst: Dennis Møller

Så er vi i gang!
Du sidder med årets første Grønskolling i hånden,
og så kan jeg jo passende sige Godt nytår, selvom
det er ved at være lidt tid siden vi skød nytåret ind.

spejderblad.dk

Med denne udgave af Grønskollingen er der også to store
nyheder, som vi følger op på.
Der er selvfølgelig nyheden
om, at vi har fået en dansk
spejderchef for den Trans
Europæiske Division, og vi
har været så heldige, at vi har
fået lov til at lave et eksklusivt
interview med ham. Så du kan
læse nogle af Peter Bo Bohsens tanker om det nu at skulle
være spejderchef for 15 lande
i stedet for bare et land. Den
anden helt store nyhed er jo, at
Vendelbo Trop har købt og
overtaget Krogsholt lejer-

center. Stort tillykke til Vendelbo, og hvor vi glæder os til at
komme på besøg på Krogsholt.
I kan læse om lejrcenteret og se
billeder der fra på side 10.
Og så er det jo ikke et hvilket
som helst spejderår, vi går ind i.
Vi skal til sommer nemlig være
vært for Nordic Camporee
på Himmerlandsgården. Vi får
besøg af spejdere fra Norge,
Sverige og Finland. Så nu er
chancen der for at få brugt de
finske gloser, som du måske
lærte på Camporeen i Holland
i 2014? Eller få lov til igen at

udfordre en nordmand i at lave
det flotteste knob, eller prøve
og se om du kan få en svensker
til at grine af dine danske vittigheder.
Til sidst er jeg glad for at kunne
nævne, at det i år er Lars
Dorland som vil skrive vores
andagter i Grønskollingen, jeg
glæder mig meget til at læse,
hvad han vil dele med os.
Dennis

Grønskollingen er det officielle organ for Adventistspejderne i Danmark.
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Grønskollingen

Spejderandagt

Tekst: Lars Dorland | Foto: Julie Ayers

Elsker du naturen?
Hvad synes du om naturen? Elsker du naturen?
”Ja,“ tænker du måske, ”alle spejdere elsker jo
naturen!“ Det kan selvfølgelig også være, du ikke
kan fordrage naturen, men at dine forældre kan
lide den – og at de sender dig til spejder, for at du
skal lære også at sætte pris på den?
Du må dog indrømme, at naturen er ganske fantastisk. Og ofte
er den også ganske smuk! Der
er smukt i skoven, ved havet og
oppe i bjergene. De forskellige
årstider er smukke på hver deres måde, men jeg er nu alligevel
størst fan af efteråret.
Men naturen har det ikke så
godt længere, som den har haft
det tidligere, og det er vores
skyld. Vi mennesker har forurenet luften med CO2, som har
fået store konsekvenser for hele
planeten. Hvis vi ikke gør noget
i en fart, så vil temperaturene
fortsætte med at stige, og is
vil smelte, og så kommer der
oversvømmelser flere steder.
Andre steder vil det resultere i
tørke eller stormvejr. Det vil få
kæmpestore konsekvenser for
både mennesker og dyr!
Allerede dengang Paulus skrev
Bibelen, vidste han, at verden
ikke havde det så godt. Naturen
lider, fordi vi mennesker har
svigtet Gud og ikke har taget så
godt vare på verden, som han
bad os om. Men samtidig med
at naturen lider, så ser naturen
også frem til en dag, hvor den
skal blive sat fri. Jesus er nemlig
død på korset og opstået igen,
og dette forandrer alting. Det
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under forgængeligheden og nå
til den frihed, som Guds børn
får i herligheden.“

forandrer os mennesker, men
det forandrer også hele verden
omkring os. Naturen, som lider
på grund af os, kan nemlig se
frem til den dag, hvor Jesus
genopretter alting – og det gør
den faktisk.

Det er måske en lidt underlig
tekst, særligt det med at Guds
børn skal åbenbares. Hvem er
”Guds børn“? Det er vi selvfølgelig – alle som tror på Jesus. Vi
skal blive frelst og få rigtig frihed! Og den ekstra gode nyhed
er, at det skal resten af naturen
også. Hvis vi tror på Jesus, så er
vi med ombord på hans vision
for fremtiden. Gud har en plan

Det skriver Paulus nemlig i
Romerbrevet 8,19-21. Når han
skriver om skabningen, så
hentyder han til hele planeten,
altså alt det som Gud har skabt:
”For skabningen venter med
længsel på, at Guds børn skal
åbenbares. Skabningen blev jo
underlagt tomheden, ikke fordi
den selv ville, men på grund af
ham, der gjorde det, og med det
håb, at også skabningen selv vil
blive befriet fra trældommen

om at frelse jorden. Han har
tænkt sig at rense luften for
CO2! Indtil han kommer, så
kan vi hjælpe ham. Vi kan være
bedre mod naturen, tænke på
miljøet, sortere skraldet, købe
økologisk, behandle dyrene
ordentligt, ikke bruge for meget
dårlig energi, og så videre. Vi må
elske naturen, som vi elsker os
selv. Det er vel også lidt det, det
handler om, når man er spejder,
er det ikke?
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Lejr

Juletur Øst
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Grønskollingen

Lejr
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Lejr

Tekst: xxx ~ xx@xx | Foto: xxx

Juletur Vest
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Grønskollingen

Tekst: xxx ~ xx@xx | Foto: xxx

Tekst: Annette Klyhn Orkild

Opskrift
Lejr

Smørristet
rugbrøds
toast
(2 stk)

·	125 g frisk mozzarella
i skiver
·	4 skiver rugbrød
·	2 tomater i skiver
frisk basilikum blade
·	salt og peber
·	smør
1.	Skær mozzarella i skiver.
2.	Smør rugbrødet med smør.
3.	Kom tomaten mozzarellaen,
basilikumbladene, salt og
peber i mellem de 2 skiver
rugbrød.
4.	Husk at smøre smør på
ydersiden af rugbrødet.
5.	Over bålet hænges en
vikingepande.
6.	Når panden er varm steges
rugbrøds toastene på hver
side til de er færdige.
Tip:
Rugbrøds toastene kan
steges på en pande.
Velbekomme.
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Profil

Tekst: Dennis Møller | Foto: Peters Arkiv

Interview med den nye

spejderchef i TED
Grønskollingen vil gerne have lov til at præsentere
Peter Bo Bohsen, den nye spejderchef for den TransEuropæiske Division (TED). Hvis du synes, at han
virker bekendt, så er den god nok. Vores tidligere
spejderchef er nu chef for alle spejdere i vores division. Det er en kæmpe cadeau til Peter Bo, at han
har fået denne stilling, men også et stort cadeau til
vores danske spejderorganisation.
Grønskollingen har mødt Peter
Bo, til en snak om hvad det vil
sige, at han nu skal til at lave
spejderarbejde for 15 lande i
stedet for kun i Danmark.
Lad os starte med det helt
grundlæggende, hvad er din
vision for spejderne i TED?
Jeg kunne godt tænke mig, at
Europa blev mindre. Sådan at
der er flere spejderledere og
tropsførere, der kommer til at
kende hinanden på tværs af
landene, så det dermed bliver
lettere at dele alle de ressourcer,
som vi har i de forskellige lande.

Hvad glæder du dig mest til
i din nye stilling?
Jeg glæder mig til at møde en
masse spændende mennesker,
og jeg håber, at spejderarbejdet
vil vokse endnu mere i Europa.
Hvordan fik du egentlig
stillingen som spejderchef
for TED?
Det var faktisk sådan, at både
TED og jeg rettede henvendelse
mere eller mindre samtidigt.
Så det var lige før at opkaldet
fra TED-kontoret kom samtidigt
med, at jeg spurgte dem, om de
var interesseret i mig. Så spørgs-

målet krydsede faktisk i posten,
hvis man kan sige det sådan.
Det jeg snakkede med dem om,
var om at jeg kunne forsætte
med at bo i Danmark. For da jeg
arbejdede for divisionen i 2014,
arbejdede jeg herhjemme fra,
og så rejste jeg til Holland og
England engang imellem. Meget
af kommunikationen dengang
foregik på Skype, og det vil den
også gøre denne gang. Det
gjorde dengang, at jeg kunne
beholde mit andet arbejde i
Danmark også. Hvis jeg nu skulle have været to uger ad gangen
på kontoret i England, så ville
jeg ikke være interesseret i det,
men når nu det er, at jeg bare
skal være derovre et par dage
en til to gange om måneden, og
resten klares over Skype og telefon, plus selvfølgelig rejserne
rundt i Europa, så passer det
mig meget godt, synes jeg.

En spejderweekend i Polen
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Profil

Ledertræning i Serbien for de omkring liggende lande.

Får vi danskere at mærke,
at der er en dansk
TED-spejderchef?
Kommunikationen fra Danmark
til TED blevet meget mindre, og
min reference til spejderarbejdet vil typiske være dansk. Så
de interessante ting, der sker i
Danmark, skal jeg nok sørge for
at få nævnt til resten af Europa
(det sidste siger Peter med et stort
smil). Jeg skal jo ikke forfordele
nogen nationer, men en del
af mit arbejde er, at jeg skal
besøge de forskellige lande og
deltage i deres lejre, og det er
jo klart, at jeg vil være mere på
danske lejre, end jeg vil komme
på polske eller slovenske lejre.
Så afstanden fra den enkelte
danske spejder til divisionen er
blevet meget mindre.
Nu bliver du jo spejderchef for
mange lande og spejderkulturer. Den største gruppe i TED
er jo den britiske gruppe, og
Nr. 1 • 2016

de bruger meget tid på drilling
(marchere red.). Så skal du nu
til at lære at drille?
Ha ha ha, nej, det tror jeg ikke.
Jeg er højre-venstre blind, så det
vil simpelthen ikke gå, at jeg skal
begynde at lære at drille.
Hvis vi nu kigger frem i tiden, og
du lige har afsluttet din første
TED Camporee, hvordan er den
så gået, hvis du skal være glad?
Jamen, så skal den være den
bedste nogensinde. Det er
selvfølgelig ud fra, at når folk
tager hjem fra en lejr, så skal den
forhåbentligvis i alles hukommelse have været den bedste,
de nogensinde har været med
på. Det er så det samme med
den næste igen om 6 år, så skulle
det også gerne være den bedste
nogensinde, især når det nu er
noget man har i frisk erindring.
Derudover så ser det ud til at det
bliver den største lejr nogensinde, med 3000+ deltagere.

Skal de danske spejdere inkludere TED og Europa noget
mere i vores arbejde?
Jeg tror faktisk at de danske
spejdere har rigtigt meget at
kunne give af til de europæiske
spejdere. Den måde man kører
spejder på i Danmark er meget
udadvendt og inspirerende,
og der er mange lande, som
er helt nye i spejderarbejdet,
og derfor tror jeg at danske og
skandinaviske spejdere har en
masse at kunne give af idéer,
inspirationer og lignende. Jeg
synes, at det er meget spændende at være spejder i Danmark, hvor vores spejderledere
laver mange spændende ting for
deres spejdere.
Tak Peter, vi glæder os til at
følge dit arbejde i TED.
Selv tak, og det gør jeg også.
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Nyt fra troppene

Tekst: Jan Kammersgaard | Foto: krogsholt.dk

Krogsholt Lejrcenter

www.krogsholt.dk

Så kom dagen som vi i Vendelbo trop har
gået og glædet os til, fordi den 3/1-2016 fik
vi overdraget nøglerne til Krogsholt Lejrcenter.
I februar måned 2015 var vi på fastalavnstur på Krogsholt, det var der, at vi for første gang hørte at hytten var
til salg, så kan det nok være at bestyrelsen i Vendelbo
trop kom på arbejde. Det er nu ti måneder siden, og vi
kan vist godt sige, at det har været noget af en oplevelse.
Vi har op til flere gange skrottet ideen om at overtage
hytten, da penge jo ikke er noget, der kommer flyvende
ind af brevsprækken. Så der skulle hårdt benarbejde
til, for at det lykkedes. Men ved hjælp fra private som
seridéen i at støtte vores unge mennesker/spejdere, så
lykkedes det til sidst at finde ca. 26.700 kr og da LOA
fonden (Lokale- og Anlægsfonden) støttede projektet
med 73.333 kr., så var udbetaling fundet, og pludselig
var hytten en realitet.
Nu glæder vi os så til at tage den i brug. Der er 350 m2
hytte og 30.000 m2 udendørs areal og Krogsholdt ligger
på Søholtvej, 5 km uden for Østervrå. Det kan da næsten kun være en drøm. Men nej nej du, den er god nok!
Håber at vi alle ses på Krogsholt i løbet af 2016.
Spejderhilsen Jan Kammersgaard
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Tekst: fra skoven-i-skolen.dk

INSPIRATION FOR

TUMLINGE

Larm og tummel:

Find et træs alder!

Se et træ blive fældet
Oplev fældningen på sikker afstand og fra den ”rigtige“ vinkel, så
I ser træet falde. I kan også bruge
stammestykker ved vejen eller i en
træstak.
Hvor gammelt blev træet?
Gæt først og tæl derefter årringene.
En årring består inderst af en lys
del (vårved) omgivet af en mørk,
smallere del (høstved). Tæl de mørke
årringe.
Find årringen for
det år du blev født
Tæl årringene fra barken og indefter.
Markér med en kortnål.

Om årringe
Træer vokser ikke kun i højden,
men også i bredden, således at de i
hver vækstsæson lægger en årring
til. Den enkelte årring består af to
zoner: inderst en ring af lyst vårved
med en ring mørkt høstved yderst.
Vårved og høstved
Vårvedet bliver dannet om foråret,
hvor træet danner nye blade og
skud. På det tidspunkt er behovet
for vand stort, og vårveddet opbygges derfor at tyndvæggede celler,
som gør vandtransporten lettere.
Nr. 1 • 2016

Senere, når bladene og de
nye skud er dannet, bliver
behovet for vandtransport
mindre, og der dannes derfor
mere tykvæggede celler – det
såkaldte høstved – som med
sin tætte struktur er stærkere
end vårveddet.
De gode år
I år med tilpas varme og
nedbør samt tilgængeligt næringsstof sker der en ekstra
stor tilvækst, dvs. der bliver
dannet en bredere årring.
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Tekst: skoven-i-skolen.dk | Foto: thinkstockphoto

INSPIRATION FOR

SPEJDERE

Spejdergøgl:

Prøv at bygge en bivuak

Først kan du se, hvordan
du kan bygge forskellige
bivuakker:
· en bivuak af grangrene
· en bivuak af tagrør
· en bivuak af pressenning
Find en god lejrplads – gerne
med bålplads. Få fat på rafter
– eller find lige grene i skovbunden. Rafterne kan I evt. få af
skoven eller få lov at skære selv.
Husk at hvis du bruger tagrør
eller grangrene til overdækning,
skal du have lov at skære dem.
Lav først bivuakkens skellet,
som du ser det her på tegningen.

Hvis taget er lavet
af grangrene:
Byg et skelet. Du skal bruge fem
lange rafter på cirka 2 meter +
seks kortere rafter. De to korte
rafter, der danner dørhullet, skal
være cirka 1 meter lange. Bivuakken skal ikke være for høj – så
bliver der for koldt derinde. Lav
den så den passer til jer. Bind
skelettet sammen med snor.
Det er godt at bruge rigtige
knob. Brug firkantsurring, dobbelthalvstik og tømmerstik.
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Bind nu grangrene på skelettet.
I skal lægge dem på nedefra og
op – som tagsten – så regnen
kan løbe af. Vær omhyggelig
med at lægge grangrenene tæt
– der er ikke noget så kedeligt
som at vågne om natten med en
våd sovepose.

fast med til tvær-snoren med
små halvstik – og stram godt til.
Så får I det fineste og tætteste
tag.
Hvis taget er
af presenning
Byg et skelet. Bind presenningen stramt ud over skellettet.
Læg sten eller træstykker rundt
langs kanten, hvor presenningen
møder jorden – eller snit pløkke
af træpinde og bank dem igennem øjer i presenningen med
en sten.

Sov i bivuak
Hvis taget er lavet
af tagrør
Når I skal tække bivuakken med
tagrør, er det bedst at være to
mand. I skal sidde på hver sin
side af bivuakken. Tag skiftevis
en håndfuld rør, og bind dem på
skelettet, så toppene af tagrørene stikker først den ene vej, så
den anden vej, osv. Bind rørene

Når bivuakken er færdig, kan I
indrette jer med soveposer og
underlag indeni den. Jo tættere
I ligger, desto varmere er det.
I kan også sove på grangrene.
Gem jeres ting helt inde i fodenden.
Hvis I er mange, kan I bygge
jeres bivuakker i en stjerne omkring et bål – så kan alle se bålet
og hinanden.
Grønskollingen

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

INSPIRATION FOR

ROVERE

Rovergejl
Et snefnug er en iskrystal. Den er dannet af underafkølet vand i de højere
luftlag i atmosfæren. Ikke to krystaller er ens. Men de er alle sammen formet som stjerner med 6 arme.
Støv fra hele verden
Snefnug er som breve fra andre
verdener. Hvert snekrystal er
bygget op omkring et lille støvkorn. Det kan være en svampespore fra skoven, et sandkorn
fra Sahara – eller et støvkorn fra
en stjerne i universet. Omkring
hvert støvkorn fortættes damp
fra skyerne til dråber. Og da der
ofte er koldt i de højere luftlag,
så fryser dråben til en iskrystal –
et snefnug. Når det er vinter, er
det ofte koldt nok til at snefnugget kan falde helt ned på jorden
uden at smelte. Og så kan du
kigge på dem.
Nordenskiölds forsøg
Det var den gamle polarforsker,
A. E. Nordenskiöld, som opdagede at der er partikler fra hele
verden i snekrystaller. Han smeltede sneen, og undersøgte de
små partikler der lå tilbage på
bunden af kasserollen. De viste
sig at stamme fra hele verden –
og universet med.

Lad lidt af sneen smelte i din
hånd. Se de små støvkorn som
snefnugget er bygget op omkring. Hvor mon de kommer fra?
Det ville være et kæmpe-arbejde
at finde ud af det – men det er
sjovt at drømme og forestille sig
hvor det lille støvkorn stammer
fra.
Tegn snefnug
Når du kommer ind igen, kan
du se om du kan tegne nogle af
iskrystallerne – mens du drikker
varm kakao – naturligvis.

Sådan gør du

Gå ud en vinterdag – gerne i skoven hvor sneen er hvid. Tag lidt
sne på vanten og din lup op ad
lommen. Kig på sneens krystaller. Se at de alle er forskellige –
ikke to er ens.

Nr. 1 • 2016
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HQ

Tekst: Mads Kivikoski

Nytheadquarter
fra
Ny sæson i gang
De fleste troppe er godt igang allerede efter
julepausen. En ny sæson er igang, og vi kan
se frem til en lang række arrangementer.
Mange troppe planlægger lokale spejderture. Til foråret er der Bededagslejr,
til sommer er der Børnelejr og Nordisk
Camporee, hvor vi i Danmark skal være værter. I skrivende stund er vi godt igang med
forberedelserne til alle lejre – jeg tror godt
at vi kan love, at det bliver rigtig godt. Mere
information om korpsets ture kommer snart.

Børnelejr - på de syv have

Den første uge i sommerferien – 26. juni-3. juli –
blivexr årets festligste uge på Himmerlandsgården.
Børn og førere fra hele landet samles for at lege,
grine, slikke sol, bade på Mallorca og lave sjove
aktiviteter med andre børn. Vi rejse tilbage til dengang der var ægte skattekort, sejlskibe, papegøjer,
sandstrande og piratskibe med kaptajner med kun
én hånd. Er du mellem 7-12 år vil du ikke gå glip
af den uge – uden forældre! Vi har forberedt den
bedste børnelejrterræntur i over ti år –
og der er planlagt særlige aktiviteter
for de 10-12-årige. Skriv datoen
ned, og invitér dine venner med.
Hvis man vil hjælpe til som
fører, må man gerne tage kontakt til Andreas inden 1. april.
Se mere på børnelejr.nu

Medlemsregistrering

Kære spejdere.
Tusind tak fordi I fortsat ønsker at være
spejdere og at være med til at støtte arbejdet med børn og unge i Adventistspejderne.
Vi er mere end 600 medlemmer af korpset
- det var vi ikke blevet uden jeres hjælp. Tak!
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Krogsholt
Som du kan læse om i dette blad, har Vendelbo Trop har på mirakuløs vis fået anledning til at købe en spejderhytte lidt uden for
Østervrå. Hytten har indendørs overnatning
til 50 personer, og har en kæmpe stor grund.
En stor mulighed for at udvikle og styrke
Vendelbo Trops aktiviteter i lokalområdet.
Stort tillykke og godt gået skal lyde herfra!
Enkelte har udtrykt bekymring for om
flere af korpsets aktiviteter nu skal rykkes til
Østervrå. Lad mig understrege, at dette IKKE
er tilfældet. Vi overvejer disse dage muligheder for at afholde et korps-arrangement
i løbet af 2016 i Krogsholt, men har ingen
planer om permanent at ændre vores nuværende aktiviteter permanent på grund af
Krogsholt…
Samtidig er det naturligvis en værdi i sig
selv at korpset er repræsenteret stærkt i
Vendelbo med de muligheder dette giver.
Det skal vi selvfølge tænke ind i vores samlede aktivitetsplan. Vi ser Krogsholt som en
mulighed for at tilføre ny værdi til korpset også på landsplan.

Nordisk
Camporee

Har du ikke sat kryds
allerede nu, så skynd dig
– husk Nordisk Camporee
til sommer 24.-31. juli for
danskerne (25.-31. juli for
de andre nordiske lande).
Følg os på Facebook
eller på hjemmesiden

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

NO RD IC
CAM POR EE

2016
HIMMERLANDSGÅRDEN DENMARK
MORE INFORMATION TO BE FOUND

N O R D I CC A M P O R E E . E AT
U

JULY
25-31

nordiccamporee.eu
Grønskollingen

GENERALFORSAMLING
for Adventistspejderne
Dato:
Tid:
Sted:

Søndag den 3. april 2015
kl. 10.00-14.00
Odense Adventistkirke

Tilmelding er nødvendig på:

www.adventistspejder.dk

Tak!

Nr. 1 • 2016

Desuden kan der opnås op til 10% rabat på udstyr i AV ekspeditionsudstyr, Spejdersport,
Friluftsland og Eventyrsport.

Kortet er personligt. Dit medlemsskab giver
rabat på både spejderlejr og børnelejr.

2015-2016

I DANMARK

Indkaldelse til

Medlemsår:

Klip det selv ud
og få rabat…

MEDLEMSKORT

medlemskort!!

ADVENTISTSPEJDERNE

Her er dit nye

mangler du dit
medlemskort, så kontakt spejderkontoret
eller mads@adventistspejder.dk

Dagsorden iht. vedtægterne
· Andagt
· Godkendelse af sidste års referat
· Valg af dirigent og referent. Hvem er til stede?
Hvem har stemmeret
· F ormandens beretning
· Fremlæggelse af regnskabet
· Fastsættelse af kontingenter
· Valg af revisor
· Valg af medlemmer til bestyrelsen. Hvert lige
år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Hvert år vælges en suppleant.
· Behandling af indkomne forslag,
· Evt.

15

Afsender
Adventistspejderne
Concordiavej 16
2850 Nærum

Kalender
3. april

Spejdernes generalforsamling
Odense
8.-10. april

Rovertur
21.-24. april

Bededagslejr
Finderuphytten, Viborg
4.-8. maj

Årsmøde
Himmerlandsgården
26. juni-3. juli

Børnelejr
Himmerlandsgården
24.-31. juli

Nordisk Camporee
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!

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

