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Redaktionen 

Over et år er gået uden et nyt nummer af Præriehylet, og nu er det 

her endelig. 

Vi har modtaget rigtig mange gode indlæg om Brundurs Gruppes 

aktiviteter og sjove oplevelser. Det har været et stort arbejde at 

samle det hele sammen. 

Tak til Magnus for de indledende lidt nørdede øvelser med at sam-

le mails og få det hele ud på Google Drev. 

Også tak til tropslederne for moralsk opbakning og nogle effektive 

redaktionsmøder, hvor der også blev tid at  hygge sig og spise piz-

za. 

Ansvarshavende redaktør: 

 

Jeppe Dalsgaard Hougesen 

redaktion@brundurs.dk 
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Nyt fra formanden 

Hej Alle sammen 

Først vil jeg gerne ønske jer et godt nytår. Jeg vil skrive lidt om de 

udfordringer vi har i 2015. Vi skal bl.a. ud på jagt efter flere ledere, 

der har lyst til at gøre et stykke frivilligt arbejde for vores fælles 

børn. Vi kommer til at mangle en eller flere ledere i flere afdelin-

ger. Det er der flere grunde til, vi har nogle af de helt unge menne-

sker der skal på efterskole og andre kan ikke finde tid pga. arbejde 

og familieliv. Så skulle vi være så heldige, at der ligger en spejder-

leder gemt i dig høre vi gerne fra dig/jer.Det er ingen forudsætning 

at du har været spejder eller leder før, bare lysten til at være sam-

men med børnene og lysten. Så løser vi de udfordringer der kom-

mer sammen. 

En anden ting vi kommer til at arbejde med er om vi på en eller 

anden vis kan skaffe flere indtægter til gruppe, da kommune sik-

ker begynder, at trække sparekniven over os. Så hvis I kender no-

gen der kender nogen, hvor en flok spejder, ledere og/eller foræl-

dre kan gøre et stykke nyttigt arbejde og tjene lidt til gruppen, vil 

vi gerne høre fra jer. Det kunne være pakke kuverter, dele små re-

klamer ud osv.  

Og til sidst vil jeg gerne opfordre så mange forældre så muligt til at 

deltage i Grupperådsmøde den 25/2 kl 19.30. Det plejer at, være et 

rigtig hyggeligt møde, hvor vi får snakket om løst og fast. 

Med spejder hilsner fra 

Lisbeth Thastum, bestyrelsesformand 
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Det har været et rigtig godt spejder år, med masser af ture og gode 

aktiviteter i alle afdelingerne.  Vi er glade for at så mange unge le-

dere også har tid til at være hjælpeledere..  

Medlemstallet er en anelse nedadgående, og vi skal nok gøre en 

indsats for at reklamere lidt mere for vores spejdergruppe.  

I 2014 har vi været heldige at få penge fra Jerslev Sparekasse til 

madrasser og køleskab i Bakkehytten og fra Spar Nord til færdig-

gørelse af Bålhytten i Jyllandsgade. Jesper Hardahl og Annette 

Drivsholm fra Spar Nord var med til indvielsen og vi havde alle en 

hyggelig aften. 

Kommunens Frivillighedspris 2014 blev overrakt til Bettina for en 

imponerende indsats som mikroleder.  

Vi vil slutte med et stort tak for indsatsen i 2014 til bestyrelsen og 

de mange forældre, som hjælper os med at få Brundurs Gruppe til 

at fungere. 

Mvh. John og Torben 

Nyt fra Gruppelederne 

Den færdige 

Bålhytte 
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Nyt fra Mikroerne  

Vi er i år 12 mikroer – næsten lige så mange piger som drenge. Det 

er en rigtig dejlig flok børn. Der er gang i den til møderne og alle er 

ivrige for at deltage i de aktiviteter, vi har planlagt. Det er en super 

stabil gruppe, så vi er fuldtallige stort set hver gang, det er rigtig 

dejligt. 

Lige efter sommerferien, satte vi gang i et indianertema, hvor der 

blev lavet smykker, skudt efter ”vilde dyr” med pusterør, kastet 

med lasso og lavet indianermad over bål. 

I efteråret arbejdede vi med emnet ”Leg og drama”, som førte til et 

duelighedsmærke til uniformen. For flere af børnene var det det 

første mærke. Emnet har bl.a. som læringsmål at kunne udtrykke 

sig på forskellig vis, og vi brugte nogle gange på at opføre skuespil 

over en se digtet historie, hvilket var lidt af en udfordring. De fle-

ste af børnene havde dog modet til at stille sig op foran de andre - i 

større eller mindre grad. Vi har endvidere lavet forskellige fagter-

lege, arbejdet med følelsesudstyk samt spontanitet ift. at kunne ud-

trykke sig. 

I efteråret har vi også haft tid til at lære forskellige spejderfærdig-

heder som knob og førstehjælp og så har vi haft STOR glæde af 

den flotte bålhytte, hvor der er blevet hygget, varmet kakao og la-

vet snobrød. Det er skønt at kunne være ude i alt slags vejr uden at 

blive alt for våd. 

Vi ledere er netop nu i gang med planlægningen af møderne frem 

til sommerferien, og I skal huske at holde jer orienteret på hjemme-
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siden. Det er vigtigt, at børnene altid har tøj med til at være ude og 

tøj der må blive beskidt. 

 

Mikrolederne 
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Nyt fra Minierne 
Sct. Georgs løbet 

Tovtrækning på 

Divisions- 

Turneringen. 

Sommerlejr. 

På tur til Dorf 

Mølle 
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I februar tog vi på tur til Hirtshals. Vi tog med tog og bus derop. 

Efter en del besvær, fordi toget gik i stykker, kom vi endelig frem. 

Vi fandt vores sovepladser. Så gjorde vi klar til at gå ned til Fyret. 

Her var vi oppe og se fyret. Inde ved siden af var der et lokale, 

hvor man kunne spise madpakker.  Her var der også en stensam-

ling man kunne kigge på. 

Vi gik ud for at se os lidt omkring. Vi var rundt og undersøge de 

mange bunkers, der ligger i området.  Vi fandt også et gammelt 

betonfundament. Det var fyldt med vand, så der var et tykt lag is 

på. Det ville vi have op. Så vi knoklede løs med vores økser og fik 

det endelig slået i nogle store flager. Dem fik vi så op på land ved 

hjælp af knive og knobreb. Det var vildt koldt at stikke hele armen 

ned i det iskolde vand, for at få knobreb sat fast i flagerne – men vi 

fik dem langt om længe op. 

Så gik vi en tur ned på stranden. Her fandt vi alt muligt, der var 

skyllet i land. Da vi kom langt ud af stranden, lå der et dødt mar-

svin. Det var vist lige skyllet op, for det var friskt endnu. Så fandt 

vi knivene frem igen 

og fik det sprættet op, 

så vi kunne undersø-

ge det ordentligt. Vi 

hakkede også hale og 

finner af og bandt på 

vores bærestativ, så vi 

kunne få det med 

hjem til Hytten. Her 

ville vi prøve at stege 

det og smelte noget af 

Årets gang ved Junior 
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fedtet af. Mærkeligt nok sagde lederne, at vi ikke måtte gøre det 

inde i hytten, men skulle lave bål udenfor. Så det gjorde vi, det lug-

tede lidt mærkeligt, da det blev varmt. Om aftenen var vi på et 

smuglerløb, som nogle fra troppen lavede. 

 

I maj var vi på Divi. Det gik rigtig godt. Vi fik en 2. plads. 

Efter sommerferien rykkede mange op i troppen. Og de få, der var 

tilbage, valgte at stoppe for at gå til noget andet. Så det var en helt 

ny flok juniorer, der var klar efter oprykningsturen.  Mette har 

valgt at stoppe efter otte år ved junior for fremover kun at være i 

Troppen. Heldigvis har vi fået en ny leder, Louise, så vi skal nok 

klare os. 

Her efter nytår har vi haft en lille hyggetur i Hytten. Her spillede 

vi computer og hyggede os sammen. 

 

Christian, Louise, Mathias og Torben. 
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Årets gang ved troppen  
Januar - 

Vi tog i Bakkehytten for at fejre det nye år med gallafest og nytårs-

kur hos Dronningen. Fredag aften lavede vi vores egne nytårs-

hatte. De blev rigtig flotte og meget forskellige. Lørdag blev vi delt 

i tre hold der skulle klare dagens poster. Først lavede vi biler af so-

davandsflasker. De skulle trækkes op med elastikker, så kunne de 

køre selv. Vi var også ude og have ”Vikinge oplympiade”. Der 

skulle vi bl.a. kaste med rafter og hugge rafter over.Om aftenen var 

der gallamiddag med Dronningens tale. Senere var der modeshow 

med årets spejdermode. Bagefter åbnede casinoet, så der kunne 

spilles poker og andre spil. 

I september - 

Har vi altid travlt med marked og med at få alting i gang igen. 

Men vi ville også rigtig gerne på tur. Så vi planlagde en lørdagstur, 

hvor vi ville lave mad på alle mulige måder. Vi startede i Kompo-

nistskoven ved de nye sheltere. Her lavede Huronerne finske kom-

fur og lavede spejlæg og bacon til alle. Irokeserne havde taget due-

lighedstegnet ”Stormkøkken” så de lavede røget laks på trangia. 

Bortset fra at vi brændte hul i gryden lykkedes det rigtig godt. 

Lærken havde arbejdet med sund mad og taget Sundhedsmærket, 

så de lagde op til suppe med masser af grøntsager og fladbrød. Ef-

ter frokost tog vi tilbage til Hytten. Her stod Viben for noget 

”andet og utraditionelt mad”. Det blev til et læs kartoffelchips skå-

ret i spiraler på Mettes grøntsagsmaskine. Sammen fik vi pakket 

nogle kyllinger i saltdej og lagt på bålet. Så det blev en lækker af-

tensmad med chips og dip, saltbagt kylling med kartoffelmos og 

majs. Da vi havde ryddet op var vi ude ved bålet og brugte de sid-

ste gløder til at lave frugtsalat bagt i pergamentpapir med masser 

af is til.Det var en rigtig god og hyggelig dag, hvor vi fik prøvet 

mange forskellige slags måder at lave mad på – også alle dem vi 

normalt ikke har tid til- og det lykkedes det hele! 
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I november - 

ville vi på tur til Bakkehytten. Vi skulle lave et billede, der kunne 

bruges som udsmykning i hytten. Det viste sig, vi ikke var så man-

ge, der ville med. Så bestemte vi os for at tage over til Mette og 

John i stedet. Der var alle de materialer og værktøj også, vi skulle 

bruge til billedet. 

Vi tog bussen til Hellum og gik derud. Da vi kom frem, lavede vi 

frokost på bål og sad i shelteren og spiste. Vi havde også gjort nog-

le rullestege klar til aftensmaden og sat dem i ovnen. Så kunne de 

stå og passe sig selv, mens vi havde travlt med billedet.Vi fik en 

stor plade. Her skulle males en baggrund med natur og spejder. Så 

skulle alt det, vi ville pynte med så som telte, træer, skyer saves ud 

af træ og males og limes på. Så Jeppe og Martin gik i bryggers og 

malede baggrunden, mens Thomas K, Claes, Mathias og Magnus 

gik i værkstedet og fik gang i decoupørsaven. Det blev et rigtig flot 

billede med telte, huggeplads, raftearbejder og bålplads med 

brændte træstykker. Det blev så flot, at vi nu synes, det skal hænge 

i Hytten - så må vi finde på noget andet til Bakkehytten.Efter vores 

overdådige aftensmad besluttede vi os for bare at se en film, inden 

folk gik ovenpå og krøb i poserne. 

I december - 

har vi ikke lavet så meget. Vi har hygget i patruljerne og bagt små-

kager til vores juleafslutning. Til afslutningen havde vi vores sæd-

vanlige pakkespil. Bagefter var der ”Kampen om Doris julespe-

cial”. Her havde hver patrulje forberedt noget underholdning. Der 

var quiz, gæt et ord, gæt en sang, Jepardy og endelig men ikke 

mindst ”Jappe et eller andet” med pebernødder. Det var helt utro-

ligt, så mange pebernødder man kan have i munden på en gang, 

hvis man er ekspert. 

 

Mette og John 
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Lærken 

Sommerlejr 2014 Mors 

Vi startede allesammen sammen  både store og små. Vi startede 

med at sætte telte op, og lavede vores lejr. Tropsspejderne byggede 

en landsby, og “forklædte” os som afrikanere. det synes alle var 

meget sjovt. Derefter tog tropsspejderne til Mors, det var en lang 

tur, men vi spiste slik, og spillede kort. Da vi nåde frem gik vi ud 

til en shelterplads hvor der var udsigt ud til havet. Nogle lavede 

mad, og andre fangede krabber som vi kunne spise næste dag. Om 

aftenen lavede vi bål og spiste pizza. Vi var ude og se en masse fx. 

Mors Skalddyrscenter, Molermusset, Højrisslot hvor vi skulle op-

klare et mord og landbrugsmusset. Da vi næsten var nået frem til 

landbrugsmusset, råbte Mette efter os at vi skulle gå til tilbage for-

di de var punkteret, det var ret nederen. Vi fik en slapper på en le-

geplads. Da vi havde slappet af gik vi ud til en anden shelterplads. 

Det var et meget pænt sted, der var en kæmpe sø, fiskeudstyr en 

bål osv. Vi fik en masse lækkert mad, og slappede af. Alt I alt var 

det en megagod tur! 

 

 

Troppens kreative indslag 
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Huronerne  

Vi har prøvet, at lave et finsk komfur. Et finsk komfur består af en 

træstub, hvor der er savet et 2 cm bredt kryds. Et finsk komfur er 

velegnet til små hurtige retter såsom spejlæg eller pandekager. I 

den tid vi har været sammen har vi også genopfrisket knob men vi 

har også lært nye som eks. ”Fireman´s chair” som vi lærte via en 

app. Vi er en patrulje som går ind for at alle har det godt og vi vil 

selvfølgelig også yde vores bedste. 
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Mohikanerne 

Det rene drenge hygge for den friske spejder. 

PL: Jaime Voldby Nielsen 

PA: Magnus Løcke Pedersen, Claes Hilfling Uggerly 

Pode: Benjamin Brændegaard Nordskjold 

Vi er en aktiv gruppe, med fokus på samarbejde, viljestyrke og ud-

fordringer for enhver smag, om man så er hygge-spejderen eller 

den store stræber-spejder. Vi hjælper med glæde andre patruljer 

hvis de har brug for en hjælpende spejder hånd. 

Vi her i Mohikanerne er den flok spejdere som var en tand for 

mærkelige til de andre grupper, så vi fandt sammen her i mohika-

nerne, hvor vi har et utroligt godt sammenhold og kammeratskab 

og hvor vi altid er klar på en ny spejdertur, ny udfordring eller an-

det vi kan boldre os i. 

Her i det nye år er vi igen klar på at udvide vores horisont helt ud 

til kanterne og komme igang med nye og endnu mere underhol-

dende spejderopgave som vi kan bide tænderne i. 
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Irokeserne 
 

Vores patrulje hedder Irokeserne, og den består af: Mathias (PL), 

Jonas (PA), Astrid, Cecilie, Daniel, Magnus J. 

Indtil videre har vi taget stormkøkken mærket, som gik ud på at 

lave mad på trangia. Det foregik over 3 møder hvor vi den første 

gang skulle bage i trangia, og det andet møde skulle vi stege og 

koge i trangia. Det sidste møde skulle vi lære om hvordan man 

rengøre og passer ordenligt på en trangia. Vi er ved at planlægge 

en rute så vi kan gå 5 km baglæns og til sommer håber vi på at tage 

mærket pioner. 
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Viben 

Et halvt år i Viben 

Vi er Viben, og vi består af PL Christopher, PA Jeppe, poder Ceci-

lie, Caroline, Kristine og Andreas. 

I patruljen har vi indtil nu kun lavet et enkelt løb, men vi satser på 

at lave flere spejderaktiviteter i år. Vi har det pæneste patruljeloka-

le af alle, fordi vi ikke har fundet på så meget at laveandet endnu. 

For eksempel lave mad på bål, og forsøge at tage et mærke eller to, 

og det bliver sygt spændende!! Vores nytårsforsæt er at tage nogle 

mærker og lave spejderaktiviteter, for det er sjovt og vi glæder os 

til det. Vi er gode til at vinde ”Kampen om Doris”, for vi er rigtig 

kloge!! Vi har et godt sammenhold i patruljen, og vi er gode til at 

tage os sammen når det gælder. fx løb lavet af patruljer og kampen 

om Doris. 
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Lørdag i strålende sol var der inviteret til 95 års fødselsdag i 

Hytten. Da spejdere, forældre og søskende var mødt op var der en 

lille velkomsttale inden alle gik ned på sportspladsen ved Sønder-

gade Skole. Her havde storspejderpatruljerne lavet forskellige kon-

kurrencer og lege som alle kunne være med til. 

Da man kom tilbage til Hytten kunne man prøve den minigolfbane 

som juniorerne havde lavet. Der var også en lille udstilling af gam-

le spejderting og bøger og udklip fra Gruppens historie. Så var der 

selvfølgelig også rå mængder af hjemmebagte lagkager, kager og 

saft. 

Efter en lille tale, blev der plantet tre forskellige træer – så håber vi 

spejderne hen af vejen lærer at kende forskel på dem. 

Om aftenen var der fest for trop-

pen. Her blev der kæmpet på Free-

zerbanen.  Ingen ved hvem der 

vandt, men der var knubs og blå 

mærker til alle. 

Efter aftensmaden var der forskel-

lige konkurrencer. Der var ægge-

hvidepiskning, blyant i flasken, 

mentos-transport på spaghetti og 

bide til æblet. Alt sammen festligt 

og fornøjeligt og lettere absurd. 

Brundurs 95 års fødselsdag  
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I juni var vi på ”Spejd er sejt tur”. Vi startede med at tage ud til 

shelterne på Amborgvej hos Bjørn. Han har en sø, hvor den meget 

sjældne løgfrø lever. Den er totalt fredet. Der er en tømmerflåde 

med glas i bunden. Så kan man sejle ud på søen og ”kigge” ned i 

vandet. Det gjorde vi hele aftenen. Der ligger mikrofoner på bun-

den af søen, så man kan sidde i shelteren og høre frøerne kvække. 

Vi var også rundt at se hele området og alle hans dyr. 

Næste dag tog vi bussen til Hellum. Herfra gik vi ud til Mette og 

John. Her skulle vi op i skoven og fælde træer og rydde en plads til 

at bygge vores bivuak. Vi fandt et godt sted helt omgivet at tætte 

træer, så man ikke kunne se, vi var der. Så gik vi ned og lavede fro-

kost på bål. Vi plankede fisk, bagte fladbrød og lavede spejlæg. Det 

var supergodt.  

Junior - Spejd er sejt 
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Bagefter skulle vi smedje. Vi fik lavet en esse i bålpladsen. Så var 

der gang i hammer og ambolte. Der blev smedet knive til at hugge 

brændenælder ned, små sværd og kroge. De, der ikke ville smede, 

havde gang i snitteknivene og fik lavet nogle fine figurer. 

Til aften lavede vi helstegte kyllinger over bålet. De blev virkelig 

gode. Så gik vi en lille aftentur, inden vi kom tilbage og havde lejr-

bål. Her lavede vi amerikanske pandekager med is. 

Næste dag fjernede vi bivuakkerne og var klar til at gå til Hellum 

for at tage bussen hjem. Det var en rigtig god tur. 
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Fredag den 8. maj tog vi alle bussen fra Hytten til Thorup Hede 

Spejdercenter hvor årets divisionsturnering skulle finde sted. Te-

maet var ”Superhelte” så det var lige noget for os. 

Troppens to patruljer Viben og Mohikanerne blev kort efter an-

komsten sendt gennem forvandlingsporten. Her blev man trans-

formeret fra spejder til superheltelærling på et splitsekund. Så var 

vi klar til at begive os afsted på natløb i skoven. Her skulle vi lave 

et apparat der kunne transportere brændende kryptonit, lære at 

finde og kende forskellige farlige, kemiske stoffer og endelig lave 

kommandokravl med vores oppakning fra et højhus til et andet. 

Da vi kom tilbage til lejren skulle vi lave bivaukker og varm mad 

eller drikke. Der var også ekstraposter, hvor man kunne afprøve sit 

kendskab til superhelte. 

Næste dag var der løb for alle både store og små. Der var en base 

hvor det var kraft og styrke. Her skulle vi slå hinanden ned fra en 

rafte, trække kæmpeelastikker ud og meget andet. Der var også en 

base med intelligens hvor vi skulle igennem et minefelt, løse gåder 

og koder og samarbejde om at bygge lego. På basen for kreativitet 

lavede vi faldskærmsmænd, transportere farlige væsker, lave hel-

tesange og bruge vores supersyn. 

Da baserne lukkede tog vi tilbage til vores bivaukker og skulle lave 

aftensmad. Her fik vi nogle ting udleveret og så måtte vi selv finde 

ud af hvad vi ville lave. Vi skulle også lave et pionerarbejde, der 

kunne gøre vores lejrplads mere behagelig. Vi lavede en tørresnor 

og en fedtfælde. Da vi var færdige og havde ryddet op – alt blev 

nemlig bedømt så det var med at holde orden – gik vi til stort fæl-

les lejrbål.   

Divi på Thorup Hede  
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Der var rigtig dårligt vejr, men det var rigtig godt så alle sad tro-

fast selv om det regnede massivt undervejs.  Der var meget rigtig 

god underholdning og vi lærte at råbe BÅRHHH meget højt og 

meget længe. Specielt Kenth viste sig at være sand mester i 

det.  Den bombe vi hele dagen havde arbejdet for at forhindre i at 

ødelægge Verden blev bragt til sprængning med et kæmpebrag. 

Da Verden nu var reddet, kunne vi trække os tilbage til bivaukker 

og telte i god ro og orden. 

Om søndagen var der strålende sol, så vi fik pakket bivaukker og 

telte ned i tørvejr. Så var der tovtrækning. Det er ikke vores stær-

keste side – vi satser mere på hjerne end rå muskelkraft. 

Det viste sig at give bonus ved præmieoverrækkelsen da Viben fik 

2. pladsen og Mohikanerne fik 3. pladsen. Der var 13 patruljer i alt, 

så det var rigtig flot. 

Hjorten fra juniorerne fik en 2. plads og Mikroerne fik også en 2. 

plads. Så alt i alt var Brundurs meget glade og tilfredse da vi tog 

hjem efter en god Divi 2014.   
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Sommerlejr på Rosenholt & Mors 

Vi tog allesammen både store og små til Rosenholt i Dronninglund 

Storskov. Vi startede med at sætte telte op og lavede vores lejr. Vi 

var på ekspedition til Afrika. Tropsspejderne byggede en afrikansk 

landsby, og “forklædte” os som afrikanere - hvilket kræver store 

mængder af sovsekulør - det synes alle var meget sjovt. 

Derefter tog tropsspejderne til Mors, det var en lang tur, men vi 

spiste slik, og spillede kort. Da vi nåede frem gik vi ud til en shel-

terplads, hvor der var udsigt ud over Limfjorden. Nogle gik i gang 

med at lave mad, mens andre fangede krabber. 

Næste morgen gik vi til Dansk Skaldyrcenter, hvor vi fik en rund-

visning og hørte om muslinger, 

hvilket var meget spændende 

og lærerigt. Vi sejlede ud på 

Limfjorden i en lille båd kaldt 

“Foliebakken” og fik lov til at 

smage på østers. Bagefter gik 

vi på stranden, badede og fik 

is. 

 

Næste dag gik vi til Højriis Slot og løste 

en mordgåde. Det var super spændende 

og vi fandt alle morderen. Så gik vi til-

bage til vores lejrplads hos Ester, hun 

var rigtig sød og lånte os fiskestænger 

og hendes tømmerflåde og vi var meget 

ude og sejle den aften. Der var super 

godt vejr.   
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Den sidste dag tog vi bussen op til Molermuseet i et område, der 

hedder Skarrehage oppe nord på øen, hvor vi skulle på fossiljagt. 

Der var sandsynlighed for at finde fossiler, men vi fandt ikke en 

skid, ØV.  

Så skulle vi gå over på Landbrugsmuseet. Vi var næsten nået frem 

til museet, da Mette råbte efter os, at vi skulle gå tilbage, fordi de 

var punkteret, det var ret nederen. Vi fik dog en lille slapper på en 

legeplads, mens John fik bilen ordnet. 

 

Efter det gik vi til en lejr på Ejerslev Havn, og det viste sig, at der 

var havnefest. Om aftenen var der musik i et stort telt. Det var en 

speciel aften efter som mange af dem, der skulle til fest kom hen og 

hilste på de søde og nuttede spejdere. Vi sad ved bålet og sang 

med på sangene. Det blev dog en hyggelig aften. Dagen efter rejste 

vi hjem til Brønderslev efter nogle gode dage på Mors. 
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Adventure-tur med troppen  

17 seje tropsspejdere forlod Brønderslev fredag d. 28. marts for at 

tage på den hidtil vildeste tropstur. Første stop var Aalborg, hvor 

der blev lavet mad på Trangia på Tolbod Plads. Derfra fortsatte 

flokken med bus til Dronninglund, hvor resten af weekenden blev 

tilbragt på og omkring Dronninglund Efterskole. Her blev spejder-

nes grænser og udholdenhed udfordret med mange forskellige op-

gaver, både om dagen og om natten. Under hele turen blev der ført 

point og søndag kunne Hold 2 (Jeppe, Christian, Jonas og Freder-

ikke) tage hjem med sejren og æren. 

Næste morgen, var 

der mulighed for en 

morgendukkert. 

Hvis man ville have 

morgenmad, skulle 

man ud i søen.  
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Gruppe billede Adventure tur 2014!!  
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Årets  oprykningstur i august  i Grindsted Plantage. Vi mødtes om 

formiddagen og blev opdelt på blandede hold. Så kom vi rundt på 

tre baser med forskellige opgaver. Vi skulle bl.a. rejse telt, hvor de 

store på holdet blev ”handicappet” ved at mangle en arm, et ben 

eller være blinde. Der var førstehjælp, skyde med bue efter ballo-

ner og tænde bål. 

Sidst på eftermiddagen gik vi ned til søen og alle der skulle rykke 

op kom over søen i svævebanen. Der var kommet en del forældre, 

der nu fik mulighed for at se hvordan oprykningen egentlig går for 

sig. Det gav en rigtig god stemning med publikum. 

Så var der eftermiddagskaffe inden næsten alle tog hjem. Nogle af 

storspejderne tog i Hytten og overnattede.  

Oprykningstur 

Onsdag den 25-02-2015 kl. 19:30, hytten i Jyllandsgade 61 

Gruppen er vært ved et let traktement. 

Formandens beretning og regnskabet kan ses på hjemmesiden 

www.brundurs.dk. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 

formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, kan 

sendes til lisbeththastum@gmail.com . 

Af hensyn til maden tilmelding til grupperådsmøde senest 21/2 til 

lisbeththastum@gmail.com. 

Invitation til grupperådsmøde  
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Gruppetur  
I oktober var vi på gruppetur. Fredag aften hvor vi var der alene 

var vi på et lille opgaveløb. Først skulle vi alle lave et tackle – reb-

dyr. Der blev en fin myg, en blæksprutte og nogle mere ubestem-

melige fantasidyr. Bagefter var der flere små opgaver, hvor vi skul-

le sy knapper i, finde planter, morse, slukke stearinlys på to meters 

afstand og andre ting. Til sidst var der kraftprøver. Her skulle vi 

save rafter over, hugge rafter over og flække det. Det krævede 

mange kræfter, så fingre og arme syrede helt til. 

Næste dag kom alle de andre. Så var vi på et løb hvor vi kom hele 

Verden rundt. Alle hold startede med at lave hver sin flyvemaski-

ne. Når vi så kom til lufthavnen, valgte vi hvilket land vi ville til. 

Vi var i Ghana på storvildtjagt, i Sverige og finde skrald i skoven. 

Om aftenen var vi på tævemanøvre og smuglerjagt. Det gik rigtig 

godt, vejret var godt og der var rigtig mange, der gik op i det. 
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Tørklæder  70.- kr. 

Knobbånd 10.- kr.  

Sangbog 60.- kr.  

 

Brundurs Gruppes T-shirt 70.- kr.  

T-shirt str.: 8-10 år, 12-14 år, XS, S, M, L, XL 

Depotsalg fra spejderhytten  
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Onkel Alfred 

Lige så sjov som altid 

Hvad får man, hvis man krydser en 

joke med en motorcykel? 

En Yamahahahaha! 

Hvad har tyren mellem benene? 

En kofanger. 

Hvordan får man tre små nydelige æl-

dre damer til at råbe ”Fuck?" 

Man får en fjerde lille nydelig gam-

mel dame til at råbe ”Banko!" 

Hvorfor må ansatte i kommunen 

ikke kigge ud af vinduet om 

formiddagen? 

De skal også have noget at lave 

om eftermiddagen. 

Hvad hedder Kaj og Andrea's unger? 

Fuglefrø! 

.En århusianer og en englænder var 

ude og sejle da århusianeren falder i 

vandet. 

- "Hjælp, hjælp..", skriger århusi-

aneren.  - "What??" 

- "Ja gu' fa'en er det vådt!" 

Hvem opfandt stepdansen? 

En far med 6 døtre og ét bade-

værelse! 

Hvad er forskellen på et batteri og en 

kvinde? 

Batteriet har både en positiv og en 

negativ side. 

40 galejslaver roede flittigt. En op-

passer kom hen til dem og råbte: 

"Jeg har en god og en dårlig ny-

hed til jer. Den gode 

er at I får en ekstra ration rom. 

Den dårlige er at kaptajnen 

har besluttet at han vil stå på 

vandski." 


