*KRØNIKEN*
Sidste års tropstur til Thorsagerhytten havde sit første stop ved den
karakteristiske rundkirke i Thorsager - og som vi nok mente var et
nærmere besøg værd.
Der var derfor aftalt med en af kirkens medarbejdere, Jørgen
Rasmussen, som i øvrigt viste sig at være tidligere spejderleder og
Gilwellspejder, at fortælle om kirkens historie, hvilket var en stor
oplevelse. Jørgen Rasmussen stod veloplagt klar og gav os en både
fængslende, inspirerende og interessent beretning som vi var meget
tilfredse med.
Således beriget drog vi det sidste stykke vej til selve spejderhytten,
som har udviklet sig til en hel feriekoloni – og dette takket være en
beundringsværdig arbejdsindsats af en håndfuld unge knøse i 60`erne.
Olaf, Asbjørn, Arne, Poul og den evigunge Lone. De kan kun betegnes
som et ”dreamteam” for enhver hytteejer. Hvad de har udrettet de
seneste årtier, er formidabelt.
Arrangementet var også formidabelt. Med stor kreativitet serverede
de aftensmad, afviklede patruljeløbet afsluttende med en svaleis og
sørgede efterfølgende for kaffe/te og kage indendørs. Herunder
fortalte Asbjørn om stedets historie.
Årets patruljekonkurrence resulterede i, at alle fire patruljer opnåede
over 300 points. Hugin flest med 360, Munin og Freki hver 335 og
Geri sluttede feltet med 305 points.
Blandt de 19 deltagere denne gang, lærte vi Bent Halby at kende.
Han er gammel århusspejder fra blandt andet Bjergets rovere og er
for længst pensionet og bor nu i det nordjyske. Er still going strong
og tager på ”autohejk” med indbygget bivuak. Bent holdt en fin lille
tale for os; vi håber at se ham igen.
Otte ellers vanlige deltagere havde sendt os venlige hilsner med
beklagelse over ikke at kunne deltage.

*Spejdermuseet flytter til
Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg*
- til større lokaler, og er derfor lukket juli, august og september.
Vil du give en hånd med til projektet, så ring til formanden Erik
Birkholm på 2040 8663 eller mail erikbirkholmnielsen@gmail.com
*Din

mailadresse og portobesparelse

Vi sparer mange penge ved at udsende pr. mail, så hvis vi ikke har
fået din eventuelle mailadresse, så send den venligst til
ingeroghelge@gmail.com Lige nu er to tredjedele af museets venner
tilmeldt med mailadresse. Det er vi rigtigt glade for.

*Invitation til bogreception lørdag den 15. oktober
kl. 13.00 Årets spejderhistoriske skrift kommer denne gang til at
handle om den skat af patrulje- og andre dagbøger som museet er i
besiddelse af. Her gemmer sig en sand mangfoldighed af
spejderoplevelser, skrevet af drenge og piger og deres førere/ledere.
Husk allerede nu at notere datoen og at det foregår på museets nye
adresse Søren Nymarksvej 19, 8270 Højbjerg.

*Besøg
Jazz & Folkteltet på Skt.Pauls Kirkeplads i Festugen
Spejdermuseet driver også i år Jazz og Folkteltet for at skaffe
penge til museets drift.
Kom og hør byens bedste repertoire og drik en øl til.
Se hele programmet allerede nu på www.jazzfolk.dk

*Husk nu at få dig tilmeldt til:



Tropsturen onsdag den 31. august – senest 15. august!
Og at få noteret datoen for bogreceptionen lørdag den
15. oktober – kl. 13.00 – nu på Søren Nymarksvej 19.

