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Leder

Tekst: Dennis Møller ~ redaktor@spejderblad.dk

Lego på ønskesedlen
Så er det snart jul, og i hvor det bliver hyggeligt. Det betyder også at det snart er nytår og vi
skriver 2016, hvor vi kan se frem til mange spændende arrangementer blandt andet Nordic
Camporee hvor vi er værter på Himmerlandsgården. Så bliver det vel ikke større?
En stor tak skal det lyde herfra til Anette Wulf som har skrevet vores andagter i Grønskollingen i år. Det har været givende at få lov til at læse dem.
I dette nummer af Grønskollingen, skal vi en
tur med Vendelbo Trop på sheltertur. Glæd
dig til at læse om deres oplevelser.
Derudover så har jeg en rigtigt god nyhed til
jer alle, I kan lege med LEGO til jeres spejderaften. Prøv selv at se på side 7. Nu er der ingen
undskyldning mere for ikke at hive det gamle
LEGO ned fra loftet, eller finde julegaven med
LEGO frem fra sidste år, for det er faktisk relevant for os spejdere. Så måske hvis ikke du ved
hvad du skal ønske dig i julegave i år, så kan
det være at der skal lidt LEGO på ønskesedlen?

God jul
spejderblad.dk

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 3. januar
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Grønskollingen

Andagt

Tekst: Anette Wulf | Foto: Justin Knight

Genoprettelse
Nu er det jo snart ved at være december og julen
nærmer sig, og det får mig til at tænke på hvad
julen egentlig handler om?
For mange af os går det op i julemad, juleslik, gaver,
hygge med familien og alt hvad der ellers hører med.
Men grunden til at vi egentlig holder Jul er jo evangeliet
om Jesus, der forlod sin guddomsmagt og lod sig føde
som menneske, for at leve som menneske, og dø som
menneske for at betale prisen for alles synd, og til sidst
genopstå som den første, for at vi alle senere kan følge
ham og genopstå til evigt liv.
Det er jo en fantastisk historie, som jo heldigvis ikke
bare er en god og fantastisk historie, men det er sandheden som sætter os fri til at leve som Guds børn, fordi
Gud elskede hver og en af os SÅ højt at han gav Jesus for
os. Han ønskede igennem Jesus at fjerne syndens magt
og at genoprette os til at være dem han skabte os til at
være: Hans børn, skabt i hans billede, til at ligne ham og
være hans udtrykte billede.
Og genoprettelse er netop noget jeg har tænkt en del
over her på det sidste; at Gud er en Gud der altid søger
at genoprette, det er aldrig for sent, og der er ikke noget
der er for svært for Gud. Gud kan vende ALT, selv den
værste situation, til noget godt, han får altid det bedste
ud af alting, fordi sådan er han, det er hans personlighed.
Vi mennesker kan ofte se på situationer og mennesker,
ja ofte på os selv, og have lyst til bare at opgive, fordi
vi synes det er gået for galt og vi ikke kan se hvordan
tingene skal løse sig.
Måske du har gjort en ven ked af det, og vedkommende ikke vil tale med dig, og du tænker det aldrig vil
blive godt igen, og du er vred på dig selv over det rod du
har lavet?
Måske du har løjet overfor en ven eller et familiemedlem, fordi det var svært at sige nej og du ikke ville gøre
personen ked af det, (det var jo bare en lille hvid løgn),
og nu sidder du fast i et rod af løgne og har svært ved at
komme ud af det og bare være ærlig?
Men Gud har altid en løsning på tingene.
Der er intet af det vi har gjort som kan gøre at Gud
ikke elsker os, eller at han ikke vil hjælpe os. Han står altid
parat til at hjælpe os med at løse vores rod.
Det eneste det kræver af os, det er at vi er villige til at indrømme vores fejl, og at vi er parate til at holde op med at
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gøre tingene på vores måde, som tydeligvis ikke virkede,
og bede Gud om hjælp til at gøre tingene på hans måde.
Også selvom det kan være lidt svært til at begynde
med. Det kan være svært at måtte indrømme at man har
løjet overfor et menneske f.eks.
Det har jeg måtte gøre op til flere gange. Da jeg var
yngre fortalte jeg ofte hvide løgne for ikke at gøre folk
kede af det, indtil jeg opdagede at det var mere for at
beskytte mig selv imod menneskers vrede og utilfredshed. Gud viste mig, at jeg måtte sige sandheden, selvom
det var svært at sige og jeg var bange for at folk ikke ville
bryde sig om at høre sandheden. Der er stor frihed i at
slippe frygten og bare kunne være ærlig og være sig selv,
og der er stor frihed i at vide at man har rene linjer med
Gud og mennesker, at der ikke er noget som nager ens
samvittighed.

Så Gud kan genoprette os som personer, han tager
hver og en af os igennem processer i vores liv, hvor han
forandrer os og de måder vi gør tingene på, for at vi skal
være mere frie og ligne ham mere.
Og han kan også genoprette enhver fejl vi har begået,
og hjælpe os med relationer i vores liv som er gået galt.
Intet er umuligt for Gud. Det tager måske tid og er en
svær proces at gå igennem, men Gud kan og vil genoprette alt, sådan er han nemlig.
Så lad os stole på ham, og gå til ham med det hele,
uanset hvor svært det måtte være det vi står i, han
kan og vil genoprette, når blot vi er villige til ærligt at
indrømme vores fejl, og at samarbejde med ham om at
løse tingene.
God November og glædelig Jul når vi når så langt.
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Opskrift

Tekst: Annette Klyhn Orkild | Foto: Michael Klyhn Orkild

Velbekomme!
Gateau Marcel
Chokolade kage
Tager tid at lave men resultat er det hele værd…
DU SKAL BRUGE:
· 250 g smør
· 250 g sukker
· 250 g chokolade
· 7 stk pastauriserede æggeblommer
· 7 stk pastauriserede æggehvider
· 2 spsk mel
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FREMGANGSMÅDE:
1. Smør, sukker og chokolade smeltes sammen
i et vandbad
2. Heri piske æggeblommerne lidt af gangen
3. Tilsæt melet
4. Pisk ægge hviderne stive
5. Vend dem i massen
6. Halvdelen af massen hældes i en form og
bages i en forvarmede ovn ved 150- 160
grader i ca 40 til 50 minutter
7. Kagen afkøles og den anden halvdel af
kagen hældes på og det stilles koldt
Grønskollingen

Tekst & foto: Jan kammersgaard

På besøg i Vendelbo

Shelter tur

til Himmerlandsgården
11.-13. september
Vendelbo Trop startede spejderåret
op, med en sheltertur til himmerlandsgården.

det blev til en lille lejlighed med køkken, stue og sovekammer med bad. Alligevel valgte de stadigvæk at bade
i servicebygningen.

Vi tog afsted uden at have lavet nogens som helst planer,
men med målet om at det skulle være en hyggetur.
Maden var jo selvfølgelig planlagt og lørdagsmødet var
også på plads det var også det, ellers så gik det efter ”vi
tager det som det kommer Princippet”.

De store spejdere fandt sig hurtigt til rette, med at hygge
rundt om bålet hvor dagens dont, kun var at sørge for
at der var brænde så bålet ikke gik ud. Der var en enkelt
boldt med på turen og den blev flittigt brugt. Om
lørdagen havde Mich lavet et arrangement for de store
spejdere. Førstegradsspejderne tog jeg med ud på den
åndelige vandretur rundt på himmelandsgården. Det
var en rigtig god oplevelse for både spejderne og mig,
vi løftede store sten og lagde byrderne fra os. Vi kravlede
sammen op i nogle træer, hvor vi hver for sig bad, vi løste
små opgaver og snakkede om hvor stort det var at Gud
havde skapt det hele for vores skyld. En super lørdag
hvor vi lærte hinanden meget bedre at kende. Søndag
morgen så vejret noget trist ud, men det betød ikke så
meget vi skulle jo bare pakke sammen og så i bilerne og
hjem.

Da vi først kom frem, så havde vi jo hørt at vejret ikke helt
skulle være med os i weekenden, så spejderne fandt en
lang rafte vi lagde den på tværs imellem shelterne. Over
raften trak vi en 6 x 8m presenning, og så hade vi lige
pludselig et supersted til alt slags vejr. Vi var dog heldige,
da det først regnede søndag morgen da vi var klar til at
tage hjem. Vi var ti spejdere der tog afsted hvoraf fire af
dem var i gang med at tage første grad, og som derfor
var nye i vores gruppe. De blev hurtigt enige om at der
skulle laves en hule og så var de i gang hele weekenden,
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nyheder

Jonatan Tejel genvalgt
som global spejderchef
Jonatan Tejel, fra Spanien, blev til Syvende Dags Adventistkirkens General Konference i sommers, genvalgt til posten som leder af Adventistspejderne på verdensplan. Dem der var med på Camporeen i Holland
sidste år fik lov til at møde Jonatan Tejel. Han var ved den lejlighed
lejrpræst.
Jonatan Tejel er den 7. leder af Adventistspejderne på verdensplan. 1995 fik han
en kandidatgrad i teologi fra Collonges i Frankrig. Han er gift med Daniela og de
har to piger på 14 og 16 år.
På Camporeen i Holland spurgte Grønskollingens udsendte reporter Jonatan
Tejel hvordan han blev spejder. Og han svarede at ”Min mor var meget aktiv
med at arbejde med de unge i den største Adventistkirke i Madrid. Hun var også
spejderleder i mange år, og jeg tog med hende rundt til spejderaktiviteter. Så
jeg har været spejder hele mit liv. Så jeg kan ikke sige lige at det var der jeg blev
spejder, jeg voksede op som spejder. Når jeg blev for gammel til at være spejder,
begyndte jeg at hjælpe min mor, så jeg stoppede aldrig med spejderarbejdet.”

Paul Tompkins stopper
som TED spejderchef
Det kom ikke som den store overraskelse da vi allerede på Camporeen i Holland
sidste år sagde farvel til Paul. Paul havde været den Trans Europæiske Divisions
spejder og ungdomsleder i 15 år. I Danmark lærte vi for alvor Paul at kende de
vi var værter for TED Camporeen i 2006 i Stevninghus. Paul var vellidt af alle, og
har stået bag nogle vellykkede Camporeer, som alle os som har deltaget på kan
tænke tilbage på med gode minder.

Peter Bo Bohsen starter
som ny spejderchef
i Trans Europæisk Division
Efterfølgeren til Paul Tompkins er vores helt egen Peter Bo Bohsen. Han starter
som spejderchef i TED fra den 1. januar 2016 i en 50% stilling. Han vil blive
boende i Stouby, og pendle til London to gange hver måned for at arbejde to
dage ad gangen på TEDs kontor. Resten af tiden vil han arbejde hjemmefra, eller
rejse rundt i TED for at udfylde sin rolle som Spejderchef. Peter Bo siger selv: ”Jeg
glæder mig til at begynde som spejderchef for TED, det bliver utroligt spændende at få lov til at arbejde med udviklingen af spejderarbejdet på et internationalt
niveau. Derudover så glæder jeg mig også til at kunne byde alle jer danskere
velkommen til Camporeen i England i 2018, det bliver fantastisk.“
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Grønskollingen

duelighedstegn

Tekst: Dennis Møller

LEGO

Vidste du at du kan tage et duelighedstegn i LEGO?

Her er muligheden for at lege dig til en af de sjoveste duelighedstegn der findes. For at du skal få
duelighedstegnet så er der flere krav du skal gennemgå. Alt i alt så skal du bevise at du ved hvad de
forskellige LEGO klodser skal bruges til. Derefter
så skal du vise at du kan bruge LEGO klodserne til
at bygge en miniature udgave af enten en bygning
eller noget fra naturen. Du kan for eksempel bygge
en kopi af Finderup lejerpladsen. Derudover så
skal du lave noget kreativt Bibelhistorie med LEGO
klodserne. Det kan være at du bygger en scene fra
Bibelen, eller du laver et skuespil ud af LEGO.
Spejderne i Silkeborg har faktisk lavet en film i LEGO over
Den fortabte søn, hvis ikke du har set den så burde du gå
ind på www.youtu.be/SNpwWGQOGDQ og se den. Det
er en flot film der er lavet med en masse små humoristiske indslag. Mikael Lundqvist fra Silkeborg fortæller om
projektet:
”Teen-gruppen i Silkeborg har i en periode arbejdet
med lignelsen om den fortabte søn. Det har resulteret i
Nr. 4 • 2015

en animeret LEGO film, som er sammensat af mere end
1000 billeder. Projektet er gennemført med enkelt udstyr,
og har på flere punkter været meget lærerigt.”
Et andet lego projekt som kan være sjovt at kigge på
for at få inspiration, var at i 2009, så byggede TV værten
James May et 2-etagershus af lego. Han brugte 3.3 millioner LEGO brikker, og det var 1200 frivillige der arbejde
på huset. Til gengæld var alt lavet i LEGO, også møblerne,
tallerknerne i huset og selv brusebadet. Hvor vandtæt
bruser var det melder historien ikke noget om, men
spektakulært det var det. James May overnattede i huset
en nat, og han sagde at ”Det var den bedste nat søvn
han længe havde fået. Sengen var lidt hård, men han
havde sovet som en sten (Det originale citat var ’ The bed
was a bit hard but I slept like a brick’).” LEGO huset stod i
ca. en månedstid inden det blev revet ned, og de brugte
LEGO brikker blev doneret til godtgørende formål.

I kan læse mere om LEGO duelighedstegnet på side 73
i Pathfinder Honor Book – 2014 revision
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lejr

Foto: Peter Bo Bohsen

Vranumtur (Fællestur vest)
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Grønskollingen

LEJR
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lejr

Græskartur (Fællestur øst)
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Grønskollingen

Tekst & foto: Peter Bo Bohsen

Arbejdslejr

Himmerlandsgården
I efterårsferien var 20 frivillige samlet på Himmerlands
gården til arbejdslejr. Der blev gjort en del forbedringer,
bl.a. er de to shelters helt færdige.I forbindelse med
Nordisk camporee til sommer på Himmerlandsgården er
lejrpladsen udvidet med 4.000 m2 lejrplads. På arbejdslejren fik det nysåede græs gødning og 2 tons kalk. Så det
får en god start i livet, og kan give en god bund til den
store lejr næste sommer.

Finderup
Arbejdslejren på Finderup her i efteråret, bød på en stor
oplevelse, da vi sabbats eftermiddag fik en lille flyvetur ud
over Finderuplejren. Om søndagen fik de knap 15 frivillige
bl.a. plantet 100 træer, lavet styrtbøjle og lys på traktoren,
repareret græsklipperen, buskryddet, fældet træer, sat sider
og lagt strøm ind på det nye skur ”Finderup Lade” repareret
terrassen, samt klippen en masse græs langs de nye stier.

Nr. 4 • 2015

11

INSPIRATION FOR

TUMLINGE

Tekst: fra skoven-i-skolen.dk

Larm og tummel

Julepynt

Nu er det snart jul, også skal vi til at lave julepynt.
Vidste du at ude i skoven er der masser af julepynt?
Det er lige til at hente og tage med hjem.
Gå tur i vinterskoven og led efter smukke ting til julepynt.
Det kan være alt muligt. Røde hyben. Kogler fra lærk, fyr,
gran - og de små frøstande fra el som ligner kogler. Mos.
Svampe. Visne urter med flotte frøkapsler. Frø. Mærkelige
grene. Bladskeletter. Fjer. Bregner... Det hele kan bruges til
julepynt - hvis bare du kan bruge din fantasi.
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SÅDAN GØR DU
Tag i skoven og kig efter naturting som er flotte og vil
egne sig til julepynt. Når du kommer ind i varmen, så læg
alt det du har fundet på en avis. Kig på det og brug din
fantasi.
Kunne man bruge en kogle til en nisse?
Kunne man lave trolde ud af svampe?
Kunne man få englevinger ud af asketræets frø?
Kunne man presse bregneblade - og bruge de små
blade til juletræer.
Nogle af tingene skal måske tørres, før de er gode at
bruge. Læg dem på en tallerken på en radiator.

Grønskollingen

INSPIRATION FOR

SPEJDERE

Tekst: fra skoven-i-skolen.dk

Spejdergøgl
Snit en svensk målepind
Med en pind og en kniv kan du snitte en svensk
målepind. Pinden kan bruges til at måle store ting,
som fx hvor højt et træ eller en bygning er.
LIDT OM AKTIVITETEN
Med en svensk målepind kan du måle højden på de
træer du møder i skoven. Det eneste du behøver er en
pind, en dolk, en hjælper og evt. et målebånd.
Princippet i målepinden er at du laver en pind der kan
hjælpe dig til at finde en tiendedel af et træs højde. Når
du kender en tiendedel, kan du gange den med 10 – og
så har du hele træets højde. Det er meget let.
Du bruger målepinden ved at holde den lodret op
foran dig – i strakt arm. Stil dig præcis så langt væk fra
træet at den nederste del af det nederste felt flugter med
træets rod og det øverste felt flugter med træets top.
Få din hjælper til at stille sig lige ved siden af træet.
Lige dér hvor den øverste markering af det nederste felt
på målepinden flugter på træet, er en tiendedel af træets
højde. Dér skal du få din hjælper til at sætte sin finger.
Stykket fra træets rod til der hvor hjælperen har sin finger,
er en tiendedel af træets højde.
Så mangler du bare at finde højden på det stykke. Hvis
du kender din egen højde, så skyd dig frem ud fra den.
Du kan også bruge et målebånd. Når du kender højden,
kan du regne træets højde ud ved at gange med 10.
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SÅDAN GØR DU
1. Find en god lige pind på omkring 1/2 meter.
Mærk cirka 10 cm af til håndtag.
2.

Resten af pinden deler du op i 10 felter der er
præcis lige lange. Du kan bruge en lille pind
at måle med. Snit eller afmærk den lille pind
så den passer. Du kan også bruge et stykke
snor som du folder. Det nederste felt, der
kommer lige efter håndtaget, skal markeres
ekstra grundigt. Det gør du ved at lave et snit
hele vejen rundt om grenen – både øverst og
nederst i feltet.

3.

Så er målepinden klar til brug.

4.

Hvis du har lyst, kan du snitte et fint håndtag
eller lave mønstre på din svenske målepind. Du
skal blot sørge for ikke at snitte de to afmærkninger væk på den nederste del af pinden.
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INSPIRATION FOR

ROVERE

Tekst og foto: skoven-i-skolen.dk

Rovergejl
Sådan gør du
En træsamling består af prøver af alle mulige forskellige slags træ. Det kan bare være triller. Det kan også
være grene, du har skåret ud, så du både kan se
barken og et tværsnit og et længdesnit igennem
marven (se tegning).

Undersøg træet

Lav en træsamling
Lav en samling af forskellige træsorter – og lær træet
at kende.

Lidt om aktiviteten
Træ er ikke bare træ. Det kan se ud på alle mulige
måder. Lær træet at kende ved at lave en samling af
træsorter.
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Læg mærke til hvordan det er at save og hugge i de
forskellige træsorter. Snit også i dem med din kniv.
Er træet hårdt eller blødt? Hvilken farve har det?
Hvordan dufter det? Hvordan smager det? Hvordan
ser barken ud? Ændrer det farve når det tørrer? Skriv
evt. dine iagttagelser op i et skema, så du har dem til
senere.

Hvordan bruger vi træ
Kig på de træmøbler og ting I har i jeres hus. Kan du
se hvilken slags træ de er lavet af?

Navn på
Skriv navne på dine træprøver med en blyant. Du kan
også samle frugter fra de samme træer og lægge ved
prøven. Eller du kan lave en ophængning, som du ser
den på tegningen.

Grønskollingen

HQ
Spejdersplejs

Nytfra headquarter
Meld dig ind
Disse dage er travle for os,
der sidder på kontoret. Det
er nemlig nu vi er ved at
ordne alt det der har med
dit medlemsskab at gøre. En
stor opgave for os i år er, at
vi er ved at få korpsets nye
medlemssystem op at køre.
Igen i år skal vi arbejde hen
imod at nå så langt ud som muligt med vores organisation. Vi
skal have så mange medlemmer som muligt, som med deres
medlemsskab kan støtte os økonomisk. Korpset er støttet af
Dansk Ungdoms Fællesråd, og hos dem tæller hvert medlem
i regnestykket om økonomisk tilskud. Derfor håber jeg, at du
vil forny dit medlemsskab, hvis du ikke allerede har gjort det.
Vi har fortsat brug for din støtte! Gå ind på adventistspejder.
dk/medlemsskab eller følg den guide du skulle have modtaget med posten.
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Uniformer
Jeg har modtaget den
første uniformsprøve fra systuen
i Estland. Jeg
synes, at den
bliver meget flot! Min
forventning er, at vi vil
være klar til at levere
uniformer først i det
nye år, tørklæderne
lidt før.Inden da er der
dog godt nyt til dem,
der ikke kan vente på at
få en grøn trøje på igen… En kæmpe
portion t-shirts er på vej på lager. Hold øje
med Facebook eller spørg din tropsfører vi skal nok sige til, når de er der…
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Afsender
Adventistspejderne
Concordiavej 16
2850 Nærum

Kalender
27.-29. november

Juletur Øst
Kongelejren, Vig
4.-6. december

Juletur Vest
Himmerlandsgården, Hadsund
3. april

Spejdernes repræsentantskab
Odense
8.-10. april

Rovertur
21.-24. april

Bededagslejr
Finderuphytten, Viborg

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

