
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til det nyeste Koste-koncept (Kostcept): 

 

Kosten - Sommerturs edition!!!!!  

 

I denne 2. udgave af den genoplivede Kost vil vi give 

dig - kære læser - et unikt indblik i 4. Hvidovres 

mange sommerture 2018, dog her med mest fokus på 

klanens og troppens fælles treugers eventyr. 

 

Dette blad bliver så interaktivt som nogensinde før, 

og give dig helt nye oplysninger, vil måske chokere dig, 

eller give dig et kærligt tilbageblik til sommerens 

klare højdepunkt! 

 

Grenene har været på sommertogt på hver deres helt 

egen måde, men meget mere om grenene på næste 

side… 

 

 

P.S. Al kærlighed til vejrguderne, der sendte os deres 

varmeste hilsner på sommertur, men nu har vi vist opbrugt 

vores solskinskvote for resten af året… 

 

 

4. Hvidovres ultra-ninja medlemsblad:)<3 



 

Nyhedsgrenen - hvad sker der i 4. Hvidovre?? 

 

Tanglopperne: 

Vi var desværre nødt til at aflyse vores sommertur - 

men i stedet tager vi på mikro/mini træf til Egemose 

centret weekenden den 7-9 september. Vi skal 

hjælpe superhelten Super-Knuden med at holde 

superskurkene på afstand af supermosen. Super- 

Knuden begynder at vise super symptomer og 

superskurkene begynder at sive ind over mosens 

grænser og laver superravage…!! 

 

Det bliver super-hyggeligt og vi skal sove i Lines 

super-telt. Johan og Line glæder sig super meget, og 

det håber vi også, I gør!!! 

 

Ulvene: 

Ulvene er kommet til bunds i ventelisten!! 

Alle dem, der spændt har ventet på at blive søspejder, kan 

nu prale med det til venner, familie og kæledyr.  

Jeg kan ikke sige hvem, men et genialt kostcept med her i 

starten at have to hold ulve - om mandagen og om 

torsdagen - og så efter efterårsferien slå holdene 

sammen, er blevet udtænkt! 

Stærkt gået, og salut til ulvelederne og Erik! 

Troppen: 

Hallihalløj, og se, hvad der så skete! Der er sket et par 

omrokeringer i troppens besætning, der nu er nede på 

flotte 5!!! topninja spejdere. 

Vi sejler lidt rundt i Kalveboderne som vi plejer, når det 

altså ikke blæser for meget, blæser for lidt, regner eller 

tordner. Der er snart kapsejlads, og hurra for det, for så 

skal vi bringe os selv, de andre og hinanden i en masse 

situationer, hvor vi krydser fingre for, at vi vil lære en 

masse! 

Bonusinfo: Vi er selvfølgelig også i færd med at planlægge 

en kollektivuge! 

 

Klanen: 

Tjaa, der sker jo ikke supermeget i klanen i øjeblikket… 

Klanen og troppen har jo lige været på sommertur, og 

respekt og skulderklap til de klaner, der var med! 

Vi kunne godt bruge nogle flere aktive klaner - det 

nuværende antal er ikke videre imponerende, troppen 

klarer det næsten bedre (så’ det altså slemt!!) 

Ikaros nåede op på hele 3 sommerferiesejladser, mens 

Pnyx var med helt til Norge og hjem, og havde en del 

motorproblemer undervejs…  

Klanen skal selvfølgelig også med på kapsejlads, men om de 

er nok til at kanøfle de andre grupper, det vides vist ikke - 

så er det jo godt, de har troppen med! Rygterne går om, at 

Pnyx/Ikaros skal være dommerbåd... 

 

 



 

 

SOMMERTOGTSIDEN  

- et overblik over sommerturen 2018 

 

Turen i år gik til: OSLO!!! 
 

I år efterlod vi vores elskede dåser i Hvidovre og tog 

istedet Pnyx og et stort og tungt badekar, bedre kendt 

som Ran, med på togt. 

 

Først sejlede vi op langs den svenske kyst gennem den 

smukke, skarpe og skræmmende skærgård. 

Så gik turen gennem Oslofjorden med en fin natsejlads  

og efterfølgende et par dage i den norske hovedstad, med 

is, fisk, badning og bunkeligning midt i Oslo by. 

Men vi kunne ikke bliver i Norge, Skams hjemland, hos de 

flinke havnefogeder, dyre briochetærter og billige fisk 

for evigt; hjemad måtte vi! Stævnen blev vendt mod syd, vi 

tog det længste stræk i 4. Hvidovres historie - 100 sømil 

og 20 timer over Skagerrak - og sejlede ned langs den 

jyske østkyst og hjem. 

 

Vi her på tastaturet vil gerne sende skud og respekt ud til 

alle vores homeboys, der var med på turen; på trods af 

motorproblemer og andet hejs, så var det en topninja 

sommertur - vi glæder os SÅ meget til næste år!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uddrag fra Tøsebogen 2018 

 

★ ‘Da vi fik lagt til, tog vi ud og købte fladbrød!! Jubii!’ 

★ ‘Og nu er vi i NORGE!!’ 

★ ‘Vi fik den flotteste fisk [Kelle], som Naja og Mågen 

havde tilberedt. Det var virkelig ventetiden værd.’ 

★ ‘...hvorefter os spejdere, Jesper og Hector tog ud 

på en lille ø, hvilket var så mega hygge.’ 

★ ‘Vi var ude og lede efter norske skovtrolde og det 

sagnomspundne bløde norske mos.’ 

★ ‘Erik planlagde røgeri i stævnen.’ 

★ ‘Skam er en fantastisk serie!’ 

★ ‘Årets sommertur har været HERRE PROGRESSIV!!’ 

★ ‘Forresten fik vi smidt alle ledere inklusiv 

Hjalmar(?!) i vandet!’ 

 

 

CITATQuuuuUIIIIIZ - HVEM HAR SAGT HVAD??  

 

1) “Jeg elsker fendere, de er der altid i nødens 

stund!” 

 

ER DET: 

a) Mågen 

b) Mette 

c) Johan 

 

2) “Din røv kommer til at lugte af diesel nu.” 

 

ER DET: 

a) Hjalmar 

b) Iben 

c) Pippi 

 

3) “Jeg synes umiddelbart ikke, det smager af 

diesel, men vi kan jo se, om vi tisser regnbuer.” 

 

ER DET: 

a) Erik 

b) Naja 

c) Søren 

 



 

Test: Hvilken tropsleder er DU? 

Det er mandag, og tid til et helt normalt mandagsmøde - 

hvor er du henne?? 

a) Chancen for, at du er ude og sejle et eller andet 

andet sted er mindst 50%... 

b) Du er faktisk til stede på Hvidovre Havn! Respekt! 

c) Du er på Bornholm. Du har virkelig misforstået 

mødestedet. 

 

En af dine spejdere har (måske/måske ikke) været flabet, 

så nu skal vedkommende en tur i havnen. Hvad gør du? 

a) Hvis det er varmt, Jupiter står i den rette position 

og du selv føler for det, hjælper du med at smide 

spejderen i. 

b) Du er den første til at reagere, og med eller uden 

hjælp ryger spejderen i havnen. 

c) Du er ret passiv, og vil helst ikke blande dig for 

meget, så du sætter dig på de andre spejdere. 

 

Og bonusspørgsmålet: Kan du godt lide at kaste med ting?? 

a) Nej, jeg er generelt meget fredelig. 

b) Hmm, det vil nok komme an på den samfundsmæssige 

situation. Lidt havregrød kan man da altid kaste. 

c) Selvfølgelig! Jeg kaster med ca alt, jeg får i 

hænderne; både på folk, efter folk, op i luften, lidt 

alle vegne... 

Hilsen fra en ekstern konsulent<3 

Halløj folkens! 

Iben her fra oppe i det nordlige Jylland. Første uge af 

efterskolen er nu gået, og der har været en masse 

ryste-sammen-aktiviteter, hvor hovedparten af 

aktiviteterne har indeholdt at gå eller cykle længere ture. 

Vi fik gået en tur Venø rundt, og da vi så havde set hele 

Venø, tog vi bare til Viborg og gik der. Men det positive er, 

at jeg nu kan mange af navnene på mine 

medefterskolemennesker, så gåturene har jo virket.  

Jeg har også prøvet for første gang at sejle deres 

match28, hvilket er en topfed båd. 

Folk heroppe er også top flinke, hele molletjavsen. Der 

bliver allerede ligget i bunker rundt omkring på sofaerne. 

Den første har fået pandehår og nogle har også fået lavet 

huller i ørene. 

Selve øen er enormt lille.  De har den mindste kiosk, som 

ikke engang har nogle grødris. Hvordan skal man så lave sin 

risengrød? En passion som de indfødte føler en stærk 

trang til at mobbe, da de kun mener, at risengrød hører til 

julemad! 

Venø har også Danmarks mindste kirke som vi besøgte i 

søndags. Meget autentisk med en rigtig hygge præst.  

 

Det var alt her fra Limfjorden af 

Hyg jer hjemme og spis masser af citronhalvmåne<3 

 



 

OPSKRIFT PÅ KVEITEN KELLE 

Hellig helbagt helleflynder 

Årtiers mest luksuriøse sommertursret 

 

Ingredienser:  

Èn (1) Helleflynder (vores vejede 2 kg, men hvis du føler 

for det kan de fås op til 300) 

En halv pakke smør  

Persille  

Hakket hvidløg 

Citronsaft 

Salt & Peber (ikke modsætninger) 

Hvidvinseddike 

Løgringe og citronskiver til garniture 

 

Fremgangsmåde: 

1) Brug en time på at vaske din fisk. Grundigt. På alle 

sider. Hold op hvor skal den vaskes. Faktisk skal den 

være så ren, at Hector godkender den. 

2) Skær lidt i den, hvor du nu synes. Vi anbefaler én 

gang langs rygraden og et par gange til siderne. På 

begge sider af rygraden, og på begge sider af los 

fiskos. Hvis din helleflynder er to meter lang, skal 

du nok skære lidt mere.  

3) Hæld en god blanding af smør, persille, hvidløg, 

citronsaft, salt og peber i alle de snit du har snittet. 

Konsistensen skal være guf. Lidt stivere i det end 

motorolie. Kan evt. bruges som dip til løgringe. 

Habahabahaba.  

4) Læg fisken i en fin bradepande beklædt med 

sølvpapir. Hæld lidt vand og hvidvinseddike ned ved 

siden af den så den har lidt at føle sig hjemme i, og 

pynt med løgringe og citronskiver efter behag. Drys 

også med salt og peber.  

5) Bag fisken til den ser bagt ud (kødet skal være 

hvidt og funky). Det går hurtigere når folk kigger på 

den, så sæt alle dine venner til det.  

6) Tag den ud (UDEN AT BRÆNDE DIG) og servér 

med vinterporrer og smørstegte kartofler. Til 

forret anbefaler vi kogte rejer (helst med rogn), 

brød og aioli. 

7) Enjoy - helst ved midnat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

★ Let og luftig 

★ Ægte norsk smag 

★ Smelter i varmen 

★ Ingen garanti på 

brækfornemmelser 

★ Til dig, der ikke kan 

fordrage ægte 

dagmartærte! 

★ Og til dig, der bare gerne vil have mere! 

Troppens tips og tricks 

 

For du også vild i regnen? Skulle du også skynde 

dig på sommertur, og fik du ikke heelt fat i, hvad 

der skulle købes ind? 

Bare rolig, du er ikke alene! Her kommer et par af 

troppens bedste sommerturstips og -tricks!! 

 

➔ Efterlad ikke din telefon i regnen 

➔ Brug ikke IKEA-tasker til din 

sommertursoppakning 

➔ Husk at drikke vand! 

➔ Masser af slik og kage 

➔ Hyg dig og nyd livet 

➔ Husk sejlertøj og solcreme, og dans 

regndans!  

➔ Hvis man udskyder det til i morgen 

behøver man ikke at gøre det i dag 

➔ Gør altid et reb klar 

➔ Tag dine venner med til spejder! 

 



 

 

Vinderne af dette års ærefulde nomineringer!! 

 

Årets... 

❖ havn: Oslo 

❖ båd: Pnyx 

❖ bommert: Abdul og en trimmer 

❖ vandhund: Dagmar 

❖ kælegryere: Ines og Antonie 

❖ ledeste leder: Kenneth 

❖ sødeste leder: Hector 

❖ motorproblem: Pnyx’ aksel 

❖ lokum: Ran 

❖ slang: gabe 

❖ koger: Mågen??! 

❖ Skamkarakter: Sana 

❖ sang: Fem fine frøkner (fra Skam) 

❖ par: Mågen og Dagmar <3<3 

❖ citat: “Jeg synes umiddelbart ikke, det smager af 

diesel, men vi kan jo se, om vi tisser regnbuer.” 

 

 

Artikel i Hvidovre Avis!!: Søspejderne 

er vendt hjem efter tre uger på havet 

 

Har du endnu ikke heelt forstået, hvad der egentlig skete 

på sommertur? Så kommer her et hurtigt resume, der blev 

udgivet i Hvidovres helt egen Avis kort efter vores 

hjemkomst - fulgt af to utroligt flotte billeder! 

 

‘Så er søspejderne fra 4. Hvidovre tilbage fra 

deres traditionsrige treugers sommertogt. 

I år foregik turen i DDS’s 40 fods store sejlskib 

Ran, flankeret af den ene af gruppens egne Omega 

30”, og det gav mulighed for en tur langs den 

svenske kyst og hele vejen gennem Oslofjorden til 

Oslo og tilbage over Skagerak. 

Selvom vejret drillede på turens sidste dag, så 

spejderne måtte ankomme til Hvidovre Havn til 

lands, blev de som altid budt velkommen hjem på 

havnen og der blev ikke givet køb på den faste 

hjemkomst-vandkamp, så alle - såvel ledere som 

tropsspejdere - måtte en tur i havnen. 

 



 

Tropsspejderne er mellem 12 og 17 år og mødes 

hver mandag kl. 18.00.’ 

Ris, ros og mos 

Ris til dem, der er taget på efterskole og til Irland. 

Ris til Pnyx’ motor for at gå i stykker på sommertur. 

Ris til Luffegåsen for at være en ubehøvlet båd. 

Ris til Dagmar for ikke at score på gymnasiet. 

Ris til vejret for at være træls og besværligt. 

Ris til Naja for at komme for sent til kapsejlads. 

Ris til grøden og ris til Bjarne. 

Ris til Foss for ikke at være med på sommertur. 

Ros til Naja for at tage til introfest. 

Ros til Klanen for at få en stol af de svenske søspejdere. 

Ros til tanglopperne for at være på æblerov. 

Ros til ulvene for at være gode til at sænke slagskibe. 

Ros til Iben for at indoktrinere sin efterskole som 

søspejdere. 

Ros til Mågen for at udvide 4. Hvidovre med en irsk filial. 

Ros til Luffegåsen for at være ny. 

Mos til Mågen for at starte en blog på Instagram. 

Mos til Abdul for at tage i værnepligt. 

 

Undrede du dig også over, hvilken tropsleder, du er? 

Fat mod! - det kommer lige her: 

 

 

 

 

 

 

DEN SIDE, DER SKULLE MED, FORDI DU IKKE 

SENDTE DIT INDSLAG TIL REDAKTIONEN!! 

Skynd dig at rette op på din fejl ved at sende scoopet til 

najamoelle@gmail.com! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gæt en spejder!! 
 

1) Hvis man er heldig, kan han måske spise ét stykke 

dagmartærte (måske skulle han prøve den norske?) 

 

2) Han har en ikonisk frisure 

 

3) Trods mange forsøg har han aldrig stjålet Mågens hue 

 

4) Han ved i hvilket år, ALTING er sket 

 

5) Han har været både patruljeleder, ulveleder, klanleder 

og gruppeleder - det er altså ret godt gået! 

 

 

Er deeeet.... 

 

a) Johan 

b) Foss 

c) Vichtor 

 

 

 

Svar: 

 

 

 

Sladdersiden 

 

 

Ude i byen siges det, at Mini har en, der betyder meget 

for ham<3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hørte du et og andet, da du var til introfest? 

 



 

Send den saftige sladder til  

najamoelle@gmail.com - senest mandag d. 12/11! 

 

De vildeste vitser! 
 

Hvorfor smed drengen uret ud af 

vinduet? Fordi han ville se tiden flyve! 

 

En dansker og en englænder sejlede i 

en båd. Så faldt danskeren i vandet og 

råbte, ‘hjælp!’ Så sagde englænderen: 

‘WHAT?’ Danskeren råbte tilbage: ‘Ja, 

gu’ er det vådt!’ 

 

 

Hvor mange blondiner skal der til at 

skifte en pære? 501; 

500 til at dreje huset 

og 1 til at holde 

lampen. 

 

 

Det ene lys til det 

andet: Skal vi gå ud 

sammen? 

 

Hvor mange dirigenter skal der til at skifte en pære? 

Ingen ved det, der er aldrig nogen, der kigger på ham. 

 

Vidste du at… 
 

… Jesper rent hypotetisk ved, hvad man skal gøre, hvis 

man får motorolie på røven? 

 

… motorolie er guf? 

 

… en traditionel irsk Claddagh ring symboliserer  

kærlighed, loyalitet og venskab? 

 

… Abdul ikke har noget skæg tilbage? Og at troppen 

skylder ham en masse penge for elektrikerarbejde? 

 

… 9 ud af 10 af de personer, der drukner om året, ikke har 

redningsvest på? 

 

… man kan ikke slikke på sin egen albue? 

 

… troppen i 4. Hvidovre er ret lille? Så hvis du kender 

nogen, der kender nogen i tropsalderen, så tag dem med!! 

 

… Hjalmar ikke er heteronormativ? Han er blot et produkt 

af et heteronormativt samfund. 

 

mailto:najamoelle@gmail.com


 

 

… vi har brug for DIN hjælp, til at skrive Kosten? Se 

hvordan på den funky bagside! 

 



 

 

 Bagsiden 

 

 

 

 


