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Redaktionen
Årets første nummer af Præriehylet er klar til læsning.
Der er rigtig mange gode indlæg om Brundurs aktiviteter i det forløbne år.
Redaktionen har hygget sig med at samle det hele sammen, og der
blev også tid til både pizza og flødeboller.

Desværre brød gruppens computer sammen på det afgørende redaktionsmøde. Heldigvis var der Publisher på Mettes nye computer, så bladet blev færdigt alligevel.
Tak til Sven for lån af lokaler med super hurtigt stabilt internet og
en fantastisk kakao-automat.

Ansvarshavende redaktør:
Jeppe Dalsgaard Hougesen
redaktion@brundurs.dk
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Nyt fra formanden
Spejder året 2015 begyndte med vi havde grupperådsmøde i februar, hvor vi var så heldige, at få nogle nye/ flere forældre i bestyrelsen, hvilke jo var rigtig dejligt.
I marts afholdte gruppen det årlige gruppekursus for bestyrelsen,
ledere og seniorer, hvor vi fik styr på alt vores papirarbejde blandt
andet årskalenderen, udvalg og gruppens udviklingsplan.
De forskellige afdelinger har haft forskellige arrangementer og ture
i løbet af året, bl.a. divisionsturnering og sommerlejre. Troppen og
juniorerne var i Norge på en fantastisk tur til vores næsten
”venskabsgruppe” i Larvik. Mikro og minier var på tur ud til Bjørn
Kjelgaard på Amborgvej.
Efteråret blev traditionen tro ”skudt” i gang med Store Brønderslev Marked. Igen i år var vores kaffe/kage telt meget godt besøgt
specielt søndag og mandag, idet vejret var noget imod os fredag og
lørdag. Fra min side vil jeg gerne rette en kæmpe tak til alle, som
gav en hånd med, uden jer var det ikke muligt at drive spejderarbejde i Brundurs Gruppe. Markedsparkeringen gav også i år en
pæn indtægt til gruppen, her vil jeg gerne sige tak til alle vores friske ”unger” som i timevis står P-vagt.
Gruppen har også været på den årlige gruppetur, i år gik turen til
en forandring til Møllegården ved Voerså. Weekenden var, som
altid en hyggelig tur for både børn og voksne, det skal lige nævnes
at der var omkring 100 tilmeldte børn, unge og voksne til turen,
hvilket er det højeste antal i flere år.
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I oktober var der arbejdsweekend i Bakkehytten, der var ikke den
store tilslutning fra forældresiden – det er en stor hytte, så der
kunne sagtens være flere i løbet af weekenden. Den lille tilslutning
til trods, blev der dog lavet en hel del.
Til slut vil jeg gerne takke alle ledere for det store, flotte arbejde de
gør hver uge helt frivilligt for vores børn. Jeg vil også gerne takke
alle forældre i bestyrelsen for godt samarbejde og til slut tak til alle
jer forældre der slutter op om gruppen, når vi har brug for hjælp,
enten til kagebagning, kørsel til ture, eller en ekstra hånd i Bakkehytten mm. TAK

Mange spejderhilsner
Lisbeth
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Nyt fra Gruppelederne
Brundurs Gruppe er inde i en positiv udvikling med et stigende
medlemstal og rigtig mange unge ledere, der har tid og lyst til at
hjælpe med til spejdermøderne.
Vi er også glade for at de ældste Tropsspejdere har valgt at fortsætte Klan Yggdrasil, hvor de yder en stor indsats for Brundurs.
Gruppeturen havde ikke været det samme uden klanen og de har
for nylig vundet WasaWasa-løbet. (Se artikel inde i bladet)
Brundurs er gode til at holde på spejderne og det skal vi være stolte af.
Vi vil gerne være endnu bedre til at samarbejde både i ledergruppen og forældregruppen, så det bliver der fokus på til Kursusdagen lørdag den 12. marts. Programmet for dagen er på vej og alle
ledere og bestyrelsesmedlemmer er velkomne.
Kommunen har desværre valgt at sætte lokaletilskuddet ned fra
75% til 65%. Det koster Brundurs Gruppe omkring 10.000 kr. om
året. På trods af det er det lykkes at komme gennem spejderåret
med et positivt regnskab.
Vi vil slutte med en stor tak for indsatsen til alle de som hjælper
med at få Gruppens liv til at fungere.

Med spejderhilsen John og Torben

6

Præriehylet—nr. 1—forår 2016—98. årgang

Svedehytteturen
Af: Jamie Voldby Nielsen
Vi her i seniorklanen og troppen tog på en særdeles succesfuld
svedehyttetur i foråret, hvor vi fik en fantastisk fed oplevelse. Allerede en torsdag, et spejdermøde før svedehytte turen, begyndte vi
på at bygge den lidt alternative svedehytte, som vi havde brugt
flere dage på at ”opfinde”, så den passede perfekt ind i vores intentioner. Vi har før bygget en svedehytte ude i Jyllandsgade, så vi
vidste hvad vi skulle i gang med, dog skulle denne her bare bygges inde i vores nye bålhytte, og den skulle være bedre isoleret end
den sidste, så vi begyndte at innovere, og efter et par dage var tegningerne klar, og vi begyndte straks med at bygge den nye og meget bedre svedehytte, som vi valgte at isolere med hø fra de nordjyske marker. Da dagen kom hvor vi skulle afprøve den, mødte vi
alle op ved middagstid og begyndte at varme ægte saunasten, som
kære Jeppe havde hentet i Lindholm og båret på ryggen hele vejen
i Brønderslev. Efter et par timer var den første halvdel af stenene
klar, og vi satte os ind for at nyde vores nye vidunderlige projekt.
Svedehytten virkede meget bedre end forventet, og vi brugte hele
dagen sammen i hytten, hvor vi fik lavet en super sprød flæskesteg
med hele svineriet. Da de sene timer nærmede sig, lukkede vi svedehytten ned efter en brag dag hvor vi nok havde været ude i den
5 gange af 30 min. Vi fik åbnet for de søde sager, og en gode børneklassiker ”Svampebob Firkant” blev sat på, og vi alle hyggede os,
lige indtil vi alle stille faldt i søvn.
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Nyt fra Mikroerne
Vi er en flok på 14 glade mikrospejdere, der hver mandag mødes i
spejderhytten fra kl. 17.15-18.30.
Til alle vores møder forsøger at være så meget ude som muligt og derfor er det vigtigt at børnene har tøj med der passer til
vejret hver gang. Det er også vigtigt at tøjet må blive beskidt.
I efteråret har vi arbejdet med forskellige temaer f.eks. høst, hvor vi
lavede syltetøj og syltede rødbeder på trangia. Vi har flere gange
lavet mad over bål – både i regn og blæst, men vejret betyder ikke
noget, når vi har vores fine bålhytte, hvor vi kan sidde i læ.
I efteråret har vi også leget med forskellige materialer og lavet
forskellige forsøg under vore tema ”den lille kemiker”. Vi har
skudt vandraketter af, leget med vand og lufttryk og set hvad der
sker, når man putter mentos i en sodavand.
Vi har taget duelighedstegnet ”håndværker”, hvor vi har bygget katapulter, arbejdet med træ, metal mm.
I oktober var en flok på 6 mikroer af sted på den årlige gruppetur.
Det var en rigtig
god tur, hvor humøret var højt, og hvor der var mulighed
for at lære de andre spejdere fra gruppen at kende.
I november forberedte vi os til vinter og lavede fuglehuse og
foderkugler. , og da julen nærmede sig hyggede vi og afsluttede
året med Nissebanden-løb og pakkespil.
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Nu har vi taget hul på et nyt år og vi glæder os til at det
bliver lysere og foråret kommer. Vi skal de kommende måneder
arbejde med natur og et par af møderne vil være planlagt så vi skal
mødes andre steder end i hytten, men det vil I høre nærmere om.
Vi skal kigge på blade, vandløb og dyrespor og meget andet.
I maj skal vi på Divisionsturnering, hvor vi håber at rigtig
mange har lyst til at deltage. Det er en stor lejr når man er mikrospejder, men det plejer at være en super god tur, hvor børnene
ud over at være sammen med mange andre spejdere fra divisionen, får afprøvet mange forskellige færdigheder. Det er en lejr
hvor vi sover i telt.
Sidst men ikke mindst kan vi fortælle, at vi som mikroledere gør
meget ud af, at dét at komme til mikromøderne, skal være rart for
alle. Vi vil have at børnene behandler hinanden ordentligt og vi
hjælper gerne til at de får løst konflikter på en god måde.
Er der noget I som forældre synes der er vigtigt at vide om jeres
barn, så sig det til os eller sig hvis jeres barn af en eller anden
grund er blevet ked af det, og vi ikke har opdaget det – ellers kan
det være svært at hjælpe.
Med venlig hilsen, mikrolederne
Kristine, Cecilie, Kenth, Alice, Charlotte og Betina
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Mikro og Mini sommerlejr 2015
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Juniorkursusdag 2015
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Troppens kreative indslag
Huronerne
PL´erne: Rasmus og Jonas, Poderne: Astrid, Mia,
Simon, Frederikke og
Nanna

Vi er en patrulje med
godt sammenhold, faktisk det bedste i hele hytten og vi er meget sociale sammen. Vi er
stamkunder i Lidl. Især kageafdelingen besøger vi regelmæssigt,
og vi kan give dem et overskud på ca. 50% i uge 10, for dér bliver
der handlet stort ind!

Mohikanerne
Mohikanerne er en nydannet gruppe af unge mennesker med flere års spejderånd og kampgejst tilsammen. Vi har det sjovt og
hygger os til spejdermøderne. Vi har et utroligt godt sammenhold og kammeratskab, og vi er altid klar på at møde en ny kammerat, tage på en ny spejdertur, ny udfordring eller andet, vi kan
boltre os i.
Vi har også prøvet kræfter med at lave glødesvamp. Vi brugte
fyrsvampe og skar dem i 2-3 millimeter tykkelse, hvor vi bagefter
kogte dem med noget aske. Målet var at kunne lave ild med glødesvampen, og det lykkedes. Vi fik desværre kun en andenplads.
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Viben
PL Caroline, PA Claes, Emil, Kristine, Cecilie T og Cecilie J
Her i viben har vi lagt meget arbejde i at udvikle os som spejdere,
vi har brugt mange af vores møder på at få talt om, hvad det egentlig vil sige at være spejder og være en del af et fællesskab, hvor der
skal være plads til alle. Som spejder er det vigtigt, at man husker at
man altid arbejder som et team og fokuserer på at det ikke bare er

den enkelte spejder der skal udfolde og på den måde udvikle sig,
men alle, så her i viben har vi fundet frem til, hvordan man kan
lære og belære på samme tid, og det er jo det som meget af vores
tid ved spejderen går ud på.
Med troppen har vi lige været på Gallatur, hvor vi fik godt med
inspiration til projekter, som man kunne lave hjemme i patruljen,
og måske videreudvikle. I troppen har vi også kampen om Doris,
hvor vi deltager helhjertet og med sindet indstillet på nye udfordringer. Her i viben har vi også haft madlavning på programmet,
hvor vi fik lavet en lidt abstrakt kage. Men det hører jo med til livet
som spejder, og livet her i viben.
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Maximum Wilderness
12 friske tropsspejdere mødtes fredag eftermiddag på Banegården. Alle var klar til en tur med udfordringer og oplevelser for
hele patruljen et ukendt sted. Rygsækken var pakket med alt muligt som sy-grej, værktøj, grydeskeer og tændstikker, man muligvis kan få brug for, når man skal klare sig selv. Vi havde på forhånd fået at vide, at man ikke ville få udleveret værktøj og hjæl-

pemidler til turens opgaver. På stationen fik vi besked om at tage
toget mod Frederikshavn. Fra stationen gik det i rask tempo op
til Bålhytten på Knivholt. Her spiste man madpakker og var bagefter rundt at kigge på hele området. Der var masser af brænde i
brændeskuret, så der blev lavet et langt bål inde i bål-kurven i
hytten. Det gav både dejlig varme og et godt lys til aftens opgave.
Her skulle der laves en vagabond pose på en stav til at bære frugt
i over skulderen. Så var det godt at have sy-grej og dolk med.
Så var det i seng for at være klar til næste morgen. Her skulle vi
op kl. 5.30 for lige at få en enkelt mad og tasken pakket, inden
man skulle gå ned på banegården og tage toget til Hulsig. Da vi
kom til Hulsig havde lederne stillet ordentlig morgenmad frem
til os på en af stationens bænke. Det var godt at få noget at spise.

Da vi havde spist, tog vi rygsækken på nakken igen og gik ud til
Råbjerg Mile.
Ude i Milen blev vi mødt af en naturvejleder fra Skagen Naturhistoriske Museum. Han tog os med en tur gennem Milen. Mens vi
bare traskede afsted, pegede han på alle mulige streger i sandet
og kunne fortælle at det var spor af en lærke, eller en krage eller
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en sandbille. Det var godt han gjorde det, ellers havde vi aldrig
selv opdaget det. Nede ved en af de lavbundede søer fandt vi et
kranie fra en fugl, han skulle have med hjem til sin samling. Vi så
spor efter traner og var også heldig at se en flyve ude over søen.
Vi var hele Milen i gennem og så, hvordan sandet blæser mod øst.
Så bag Milen dukker der gamle træer frem af sandet og fremme i
Milen, kan man se toppen af 10 meter høje træer stikke op af san-

det. Det var en rigtig spændende tur.
”så så søde ud”, at hun gav os 20 kr. til snolder. Vi brugte dem på
roulader. Det var godt med et skud energi, inden vi skulle hjem.
Alle var trætte efter nogle gode dage i en meget spændende og anderledes natur, hvor man virkelig får fornemmelsen af at være
langt væk fra civilisationen.
Da vi var færdige, skulle vi selv gå gennem Milen. Lederne var rigtig søde og tilbød at tage vores spisegrej med i bilen, så vi ikke
skulle bære så meget. Det er lidt svært at finde rundt i Milen, så det
tog lang tid, før vi var fremme ved frokostposten. Her skulle vi lave noget med kylling og ris på vores medbragte trangiaer. Uheldigvis kunne vi ikke få vores spisegrej tilbage, så vi skulle selv
snitte bestik og lave en slags tallerken, vi kunne spise af. Det gik

rigtig godt og vi fik lavet noget dejlig rustikt bestik.
Så gik vi ud til Bunken Trinbræt for at tage toget mod Ålbæk.
Uheldigvis er det lige på Bunken Trinbræt, at toget sydpå møder
det nordgående. Vi havde ikke lige forestillet os, at der på så lille
en station kunne være flere tog at vælge imellem, så vi tog det første, der kom. Det viste sig at være toget til Skagen og ikke det, der
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med hjemmefra. Da vi havde spist vores madpakker, var vi klar
til aftenens o-løb. Vi fik først lidt instruktion og så løb vi hurtigt
ud efter posterne. Det gik godt og vi fandt dem alle – også selv
om en af dem var gemt inde på en mark med ”farlige” køer.
Tilbage på pladsen skulle vi lave vores varme aften-hygge. Vi
havde satset på varm kakao med tilbehør. Der var godt vejr, så
det var hyggeligt at sidde omkring bålet med alle de andre pa-

truljer.
Næste morgen var der fælles morgenmad, inden vi pakkede
sammen og gjorde os klar til dagens løb, der skulle bringe os til
Mosbjerg Spejdercenter.
Vi fik et brev fra ”Det videnskabelige Fællesinstitut”. De undersøger hvert år, hvordan klimaforandringerne påvirker dyr og
planter i Danmark. De er ude at kigge, tælle op og komme med
forslag til, hvad man måske skal dyrke eller bygge anderledes.
Det kræver mange mennesker at gennemføre en sådan undersøgelse, så i år havde de spurgt, om spejderne i Vendelbo Division
ville hjælpe dem. Det ville vi gerne, så vi gjorde os klar til dagens
opgaver, hvor vi skulle møde mange forskellige institutter med
hver deres speciale og hver deres opgave, vi skulle hjælpe med.

Det første vi mødte var ”Institut for Affald”. De ville have os til
at undersøge mængden af affald i vores område. Det var ret let
og hurtigt gjort. ”Det internationale Institut for Isforskning” ville
gerne have os til at lave nogle ”isflager”, så man kunne undersøge, om de kunne bruges til at komme hen over skrøbelig is.
Vi fortsatte rask afsted og snart nåede vi Uggerby Å. Her mødte
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vi ”Institut for Regn og Vand”. De arbejder med at undersøge,
hvad store mængder regn og vand kan betyde. Om vi skal bygge
anderledes og måske andre steder end i dag. Hos dem skulle vi
undersøge åen. Vi skulle bygge en dybdemåler af de materialer, vi
havde med og beregne bredden og vandhastigheden.
Herfra fortsatte vi til en lille skov, hvor vi mødte ”Institut for Biodiversitet”. De undersøger hvert femte år nogle specielle måleom-

råder i naturen. Her tæller de alle plantearter, alle kryb og insekter
og svampe. Så kan man holde øje med, om det ændrer sig i forhold
til klimaet. Vi skulle nu undersøge området og skrive alt ned, vi så.
Der var både tørre områder, skov, sump og vandkant, så der var
meget forskelligt. Ved Tolne Skole mødte vi ”Institut for varmt og
koldt Mad”. Man ved ikke, hvad slags mad man skal spise forskellige steder i Verden, når klimaforandringerne kommer til at påvir-

ke de enkelte områder. Så vi skulle vise, at vi både kunne lave mad
med og uden brænde.
Vi skulle lave kolde sandwich og varme burgere. De havde sat alt
mulig mad frem og så skulle vi vælge det, vi ville bruge. Der var
også en stor grill tændt, vi kunne bruge. Det var rigtig rart, for det
var så småt begyndt at regne. Så det var en god middagspost, hvor
vi fik hvilet lidt, lavet noget godt mad og fik varmen.
Vi fortsatte op gennem Tolne Skov. Her mødte vi ”Institut for Insekter og Kryb”. Klimaforandringerne betyder at mange insekter
får svært ved at finde naturlige levesteder. Så instituttet ville gerne
have os til at lave ”insekthoteller”, så man kan undersøge, hvor
godt de virker. Vi skulle lave en ramme af brædder og så fylde den
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skulle have kørt os sydpå til Ålbæk. Når vi nu alligevel var så
heldige, at komme til Skagen - selv om lederne havde sagt, det
ikke var en tur til Skagen denne gang - ville vi have det bedste
ud af det. Heldigvis havde Jeppe penge med, så han gav is til os
alle sammen. Da det næste tog kom, kørte vi endelig til Ålbæk.
Herfra gik vi ud i plantagen og fandt aftenens bivuakplads.
Vi var ret sent på den, så for at spare tid lavede vi mad i fællesskab. Vi fik udleveret nogle fisk, der skulle renses, fyldes med
krydderurter, pakkes ind i våde aviser og bages over bålet. Vi
skulle også ordne, de kartofler vi skulle have til. Det gik forbavsende hurtigt, fordi alle arbejdede i hærdigt.
Efter lidt bål og varm kakao var det i poserne, for vi skulle rigtig
tidligt op næste dag. Vi blev vækket kl. 6.00. Så spiste vi morgenmad og pakkede sammen, inden vi begyndte at gå tilbage til stationen. Vi gik gennem plantagen og nød det dejlige vejr. Da vi
kom til en lille sti, sagde lederne, at vi hver skulle tage en rafte
med videre. Så kom vi til Knasborg Å. Her kunne man ikke bare

20

Præriehylet—nr. 1—forår 2016—98. årgang
gå over, da åen var ret bred og dyb. Vi skulle lave en bro af de rafter, vi havde med. Vi lavede en A-buk og fik den rejst ude i åen. Så
lagde vi en rafte ud på ”stregen i a ´et” inde fra bredden og fra abukken og ind på den anden bred. Det var ret vildt, og vi var helt
sikre på, at det aldrig ville gå godt. Men da først broen stod ude i
åen fungerede det rigtig godt og alle kom tørskoede over med al
bagagen. Da vi var vel over, skulle broen skilles og vi tog rafterne
med videre op til en vej, hvor varebilen holdt.
Herfra skulle vi bare til stationen i Ålbæk. Vi havde været så hurtige, at vi kom til at vente på toget hjem. Heldigvis kom der en forbi
og synes at spejderne ”så så søde ud”, at hun gav os 20 kr. til snolder. Vi brugte dem på roulader. Det var godt med et skud energi,
inden vi skulle hjem. Alle var trætte efter nogle gode dage i en meget spændende og anderledes natur, hvor man virkelig får fornem-

melsen af at være langt væk fra civilisationen.

Troppens Divisionsturnering fra Lyngperlen til Mosbjerg Spejdercenter
Fredag den 8. maj til søndag den 10. maj
Alle divisionens storspejdere mødtes fredag aften i Lyngperlen til
årets divisionsturnering. Alle andre afdelinger mødtes som sædvanlig på Mosbjerg Spejdercenter.
Vi tog toget til Nielstrup og gik derfra til Lyngperlen. Da vi kom
frem, startede vi med at bygge bivuak af de materialer, vi havde
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ud med forskellige materialer som mos, små grene, græs, pap og
andet, så der blev mange forskellige steder, insekter kunne bosætte
sig. Når vi kom tilbage til Mosbjerg Spejdercenter, skulle den hænges op. Vi stod heldigvis i en lade og lavede den, for nu regnede
det rigtig meget.
Herfra gik det direkte mod Mosbjerg Spejdercenter. Her mødte vi
”Det videnskabelige Fællesinstitut” igen. De var meget glade for

alle spejdernes indsats og sagde det havde været en rigtig stor
hjælp for deres arbejde. Som tak fik vi lov at lave en lille ekstraopgave – bare fordi det er sjovt. Vi skulle bygge en mini-vulkan af
naturmaterialer omkring en tom sodavandsflaske. Så kom der
”vulkan-ingredienser” i og det løb ned af ”vulkanen”.
Da vi kom tilbage til Gruppens lejrplads, var alting vådt og regnen
stod ned. De var heldigvis i gang med at lave mad til os alle sammen. Ved fælles hjælp blev vi færdige. Vi sad i teltene og spiste,
fordi der bare regnede. Det, syntes vi, var lidt trælst – specielt fordi
vi kunne se, at mange af de andre grupper havde nogle smarte
kæmpe-oversejl, de kunne sidde i læ under. Så sådan et besluttede
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vi at bede bestyrelsen om.
Da vi havde spist og ryddet op gik vi til fælles lejrbål. Det var ret
godt, men der var stadig meget vådt.
Næste dag var der heldigvis tørvejr, så vi kunne pakke sammen i
nogenlunde tørvejr. Vi var også til tovtrækning om formiddagen.
Det er ikke den disciplin, vores trop er bedst i, så vi blev bare trukket ud af banen.
Men det vi ikke har i benene og armene, har vi heldigvis i hovedet.
For til præmieoverrækkelsen fik Lærken (Magnus L, Simon, Frederikke, Nanna og Kristine) 2. pladsen i troppens dagløb med 987
point og 3. pladsen gik til Mohikanerne (Jamie, Martin, Mikkel,
Oliver og en pige fra Skagen Trop) med 977 point. Dem der vandt
fik 1023 point, så der var virkelig tæt løb i år.

Så kom forældrene og hentede os og vi tog hjem fra en god og
spændende Divi. Det er dejligt, at der er løb kun for troppen. Det
er mere udfordrende og man kommer lettere til at snakke med
nogle af de andre tropsspejdere.
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Sommerlejr ved Larvik
Vi startede turen fredag den 7. om aftenen på Hirtshals Havn. Vi
var 18 tropsspejdere, 6 juniorer og 5 ledere. Vi sejlede kl. 10:15 og
lå til i Larvik kl. 02:00. Der mødte vi Kjetil, som er spejderleder i
Metodistspejderne i Larvik. Han havde lejet os hytten og fortalte
os, der var byfest i Larvik den aften, så vi var nød til at gå uden
om byen for at komme til hytten, der lå 6-7 km væk fra Larvik. Vi

var heldige, at Mette og John havde taget deres varevogn med, så
vi ikke skulle bære på vores egen oppakning.

Vi ankommer til Tretteneshytten kl. 06:00 om morgen efter kun at
gå lidt forkert, men det er ikke, fordi vi er dårlige til at læse kort,
men på grund af tåge. Mette havde været så sød at lægge vores
tasker klar, til vi bare kunne tage dem og gå op på værelserne.
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Juniorerne sov i Tretteneshytten sammen i lederne og troppen fik
lov at sove i Låven, som Kjetil kalder det andet hus
Vi stod op kl. 09:00
næste morgen, hvor
størstedelen sprang
direkte i vandet. Det
var ikke det varmeste,

men godt med en frisk
morgendukkert. Derefter stod den på morgenmad. Så blev der ellers løftet kanoer til
den helt store guldmedalje. Der blev sprunget i land på den ene
øde ø efter den anden og udforsket langt ind i de dybe skove, der
nu var at finde. Og ellers blev der handlet ind til aftensmad, hvor
menuen stod på pasta og kødsovs af kyllingefars. Efter maden var

der stemning for at holde et lille bål med sang og Regiakakao.
Søndag morgen kl. 10:00 gik vi ned til Larvik i det varmeste vejr,
vi havde på hele turen til Norge. Vi fandt hurtigt ud af at Christian
den 4. havde været meget populær i Larvik, eftersom der var sten
indgraveret med hans navn over alt, vi gik. Vi startede med en
frokost på kajen. Der
var selvfølgelig også
nogle, der skulle have
en is.
Vi var heldige, at der
var et adventurecenter
i Larvik den dag og de
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havde en masse spændende aktiviteter, som spejderne havde
svært ved at løsrive sig fra, for vi skulle nemlig på museet i Toldboden. Hvilket handlede om, hvordan den her Toldbod havde set
ud gennem de sidste 400 år. Vi blev delt op i to grupper, hvor vi
fulgte med hver sin guide, som selvfølgelig snakkede norsk. Vi var
dog så heldige, at vi havde hver sin tolk med på turen, Signe og
Mette, så vi alle kunne få noget ud af rundvisningen.
Efter rundvisningen blev der sluppet 23 danske spejder ud i Larvik
by. Nogle gik ned på kajen for at prøve de mange spændende aktiviteter, mens andre bliver ved Toldboden for at få en lækker vaffel
med vaniljeis, flødeskum og syltetøj. Vi gik så over for soppe i det
bassin der var ved Toldboden. Det var det første bassin i Norge,
hvor børn kunne lære at svømme, fordi der var så mange, der
druknede, når de sejlede på træstammer ude i vandet. Vi gik så al-

le sammen ned til kajen igen for at se Jamie, Christian Claes og Jonas prøve flyboard. De var super gode i forhold til det var første
gang, de prøvede det og det var fantastisk underholdning for os
andre.
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De fleste ville gerne nå bussen hjem til Hytten, så vi måtte gå tidligt. Vi tog bussen halvvejs tilbage til hytten og gik de sidste 3 km.
De andre blev og kiggede på flyboard, så de måtte gå hele vejen
hjem til hytten. Da de kom hjem stod maden på bordet, hvilket bestod af lækker steaks på grillen. Så var der igen lejrbål om aftenen.
Mandag morgen pakkede juniorerne deres tasker med det mest
nødvendige. Selv om det stormed en halv pelikan, tog de glade af-

sted ud på bølgerne. Imens troppen stod tilbage og var bange for,
at der ikke kom nogle kanoer eller juniorer tilbage, havde juniorerne en god tur og overnattede på øen Onoøya i telt.

Troppen blev hjemme og have en slap af dag, hvor der blev spillet
masser af 500 og fjols (kortspil), men der var også plads til en tur
på Mc Donald's. Der blev lavet en lækker frokost. Til aften blev
der lavet spaghetti carbonara, hvilket var et stort hit og vi spiste for
første og sidste gang indenfor, men bål blev der stadig lavet og
hyggeligt var det.
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Tirsdag kom juniorerne tidligt hjem fra deres kanotur, så troppen
kunne komme af sted. Der var dog rift om de gode kanoer og som
altid endte de mest ofrende og erfarende i de kanoer, der er bedst
til at vippe. Det var svært at følges ad hele vejen efter som alle ikke
var lige gode til at padle. Vi nød det dog i fulde drag med sang og
sin padlemakkers selskab. Vi mødtes alle sammen på øen Onoøya.
Her skulle vi have en lille tissepause og noget frokost.
Vi kommer med lidt besvær ud af sundet og videre ud på søen. Vi
kom dog til at sejle lidt forkert, efter som vi ikke har fået et kort
med.
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Vi blev derfor nødt til at sejle
2 km tilbage for at komme til
Flatyøa som er øen vi skal
overnatte på. Vi finder dog er
kort over søen ved hjælp af
Signes mobiltelefon. Kort tid
efter er vi på Flatyøa. Her
startede vi med at sætte telte op, inden vi gik ud og badede. Det
blev vi glade for, for det begyndte kort tid efter at regne. Så der
blev tænkt kreativt, for der var ikke nogle, der gad sidde i regnvejr. Men bål skulle det blive til. Der blev sejlet over til en anden ø
med en masse træ, der blev samlet og sejlet tilbage i kanoen. Så
kom der gang i bålet. Efter en kop kakao og lidt sang gik folk i
seng efter en lang dags sejlads.

Alt imens er juniorerne kommet på plads igen i Hytten. De beslutter sig for at gå en tur på Mac Donalds for at fejre Torbens fødselsdag. Torben gav is til alle juniorerne, hvilket vakte stor glæde.
Turen gik så tilbage til hytten med nye forsyninger.
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Onsdag morgen var det på tide for troppen at komme hjem til
hytten. Der var dog plads til en lille frisk gåtur. Der blev lavet en
solid morgenmad, så der var nogle kræfter at padle på, hvilket var
godt. Bølgerne var enorme og chancen for en tur i vandet var
stor. Vi nåde dog hjem til hytten alle sammen med tørt tøj og uden
uheld.
Der var ikke mange kræfter tilbage, men en tur op og ned af fjeldet
for at hente frisbeen, er der altid kræfter til. Der blev lavet bål og vi
fik kage for første gang i 4 dage. Det var super lækkert.

Torsdag var den helt store slap af dag. Der blev tømt ud i alle sliklagre og det var ikke let at få folk af Låven. Det blev dog til en tur
rundt i området, hvor vi så masser af bæverspor og vi fik et trofæ
med hjem. En træstamme der var blevet gnavet i tre forskellige steder. Efter som det var den sidst aften, skulle der være fest med lækker mad. Vi brugte vores sidste penge på dessert -dejlige norske
jordbær.
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Stemningen ændrede sig hurtigt, da
bålet var slukket og folk var krøbet i
seng. Hele aftenen var der blevet lagt
op til et spil 500 mellem lederne og
nogle fra troppen. Der blev spillet om
en middag hos Mette og John. Efter
som vi først startede spillet kl. 24:00,
var vi først færdige kl. 02:00 Jeppe
vandt!!! Så Mette skulle give middag
på et tidspunkt.
Fredag morgen var det tid til at pakke
sammen efter en fantastisk uge i Norge. Der var ikke meget energi tilbage i alle juniorer og tropsspejdere, men vi kunne lige få møvet os ned til færgen hjem til Danmark.
Den dovne tilgang til dagen fortsatte på færgen og der blev nu igen
fyldt op i slik lageret, hvilket vores søde forælder også blev glade
for, da de stod og ventede på os i Hirtshals. Vi blev også godt underholdt på færgen af manden, der lavede ballondyr til alle de små
børn - han var rigtig glad for, at vi også ville være med.
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Oprykningstur til Grindsted Plantage
Årets tur blev traditionen tro holdt først i august i Grindsted
Plantage. Der var ikke mange, der kunne deltage, så det blev fortrinsvis en tur for de mikroer og minier, der skulle rykke op.
Alle blev delt ud på hold og kom rundt til poster. Årets tema var
de fire elementer Ild- Vand- Jord- Luft. Så vi var rundt og lave
vulkaner, vindmøller og luftraketter. Så var det blevet tid til at
spise madpakker. Da vi var færdige med det, gik vi ned til søen.
Her blev alle rykket op ved at tage turen over søen i svævebanen.
Det var rigtig hyggeligt, at en del forældre var kommet for at være med.
Efter et stykke kage og lidt hyggesnak tog vi alle hjem efter en
hyggelig dag – klar til at starte i de nye afdelinger ugen efter.
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Tur til bakkehytten
Med på den mest suveræne tur var 7 spejdere, 5 var fra vores
egen exceptionelle patrulje.
Vi parterede et dejligt rådyr, som vi glædeligt spiste. Det smagte
rigtig godt. Det var en rigtig god tur, og vi hyggede os meget.
Om aftenen var der flere uvurderligt sjove aktiviteter, f.eks. bagte
vi liflige kanelsnegle, bandt knob med flotte tov, byggede små
ekstravagante træbiler og vi lavede underskønne islygter. Kanelsneglene smagte ekstraordinært hjemmebagte, og islygterne
lyste magisk op.
Sent lørdag aften, brændte det
smukkeste unge grantræ. Det
var blevet lidt træt, og hængte

derfor lidt med hovedet hen
mod en meget kraftig højspændingsledning, med de utrolige
60.000V. De herlige mennesker
fra Tv2 nord, kom og hilste på.
Den knap så venlige indsatsleder, kom også og hilste på. Han

havde vist ualmindeligt travlt,
for han havde ikke engang tid til
at give et lille ubetydeligt lift.
Både de venlige brandmænd og
den oplysende mand fra Nyfors
mødte også pænt op.
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Klan Yggdrasil nr. 1. på Wasa-Wasa
Den første weekend i februar var vi syv gamle og nye klanspejdere, der deltog på natløbet Wasa-Wasa. Vi mødtes på Lindholm st.,
hvor løbet startede kl. seks lørdag aften. Rygsækkene var pakket
med Trangiaer, værktøj, ekstra sokker og snacks til hele natten.
Årets tema var vikinger, så på den første post skulle vi lave fladbrød og andet vikingemad på Trangia. Derefter gik ruten ud mod

Lindholm Høje, hvor vi skulle lave en Thorshammer i træ, samt
en konge til et vikingespil, som vi skulle vælte med Thorshammeren.
På den næste post var det et vikingeskib, der skulle bygges i pap
og holde til at kunne flyde med et tændt bål på dækket. Senere fik
vi pulsen op på en intens o-løbspost, hvorefter vi kunne slappe
lidt af på den næste post, som handlede om at genkende dyr og
planter i naturen. Klokken var et stykke over midnat, da vi nåede
frem til madposten. Vi kunne dog ikke få mad med det samme,
men skulle først lave endnu en Thorshammer.
Denne gang skulle den støbes i tin, hvilket viste sig at være en udfordrende opgave. Men på trods af et mindre uheld, lykkedes det
at fremstille en fin hammer og montere den i en ramme på en tov-

rosette. Efter at have fået en pølse og et brød fortsatte vi til den
næste post, hvor klanlederen skulle forbindes efter et vikingeslag
og derefter fragtes ind gennem skoven på en båre. Herefter gik
ruten tilbage mod byen, hvor den næste post lå ved Nørresundby
Spejdernes hytte. Her skulle vi bygge en træbuk og kaste med redningsreb. Den næste post handlede om at vise, at vi, som rigtige
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vikinger, kunne bruge både vores muskler og hjerner. Så vi skulle
løse en række gåder og en kryds og tværs, men for at kunne det,
skulle vi igennem en forhindringsbane for at få hints. Heldigvis
var der stadig energi og hjerneaktivitet tilbage, selvom klokken
nærmede sig fire om morgenen, så vi mener nok, at vi beviste, at vi
er rigtige vikinger.
Den sidste post lå på en lille ø, som vi kom ud på via en gangbro.

Vi fik at vide, at vi nu var kommet til dødsriget Hel, og at vi skulle
betale færgemanden for at komme væk igen. Det gjorde vi ved
først at finde en falden krigers sjæl (som er rød) og derefter ved at
skabe balance på en vægt. Efter lidt problemer med at skubbe tømmerflåden fra land, kom vi (tørre) over på den anden side og kunne gå det sidste stykke til Gl. Lindholm skole. Vi nåede frem omkring kl. halv syv om morgenen, drak en kop kakao og nåede lige

at sove en times tid, inden vi blev vækket til morgenmad inden
præmieoverrækkelsen. Her fik vi en rigtig dejlig overraskelse, da
vi fandt ud af, at vi havde vundet 1. pladsen i seniorkategorien! Vi
fik hvert et af de særlige Wasa-Wasa guldmærker og derudover en
vandrepokal i form af en træske og en fin økse og petroleumslampe til klanlokalet. Så
nattens anstrengelser

var det hele værd, og
vi kunne glade og stolte tage hjem i seng.
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Jagten på den mægtige guldskat fra
klosteret ”A Sa Ram”
Den første weekend i oktober var vi traditionen tro på Gruppetur. I år foregik den på Møllegården lige uden for Voerså. Da alle
var kommet lørdag morgen og havde fundet deres sovepladser
mødtes vi ved flagstangen.

Her kom en gammel mand og bød os velkommen. Han var meget glad for at se os. Han fortalte, han kom fra landet Syrras fjernt

fra her. Der var røveren Mavis for mange år siden kommet sammen med sine kumpaner og røvet den mægtige guldskat fra
”Klosteret A Sa Ram”.
En flok skattejægere fra Landet Syrras havde nu i mange år jagtet
dem - men endnu havde de ikke haft held til at finde dem. Han
havde dog på fornemmelsen, at de nærmede sig. De havde prø-
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vet at snakke med de lokale, men ingen ville rigtig snakke med
dem om det. Han håbede meget at alle spejderne kunne hjælpe
ham. Han syntes, vi så store og stærke ud og kunne mærke i sine
knogler og se på fuglenes flugt at tiderne var gunstige.
Spejderne ville selvfølgelig gerne hjælpe, så vi delte os hurtigt op i
syv hold. Først skulle vi finde oplysninger, så vi kunne tegne videre på skattejægerens kort. Det tog lang tid og var hårdt, så vi var

glade, da der blev kaldt ind til frokost.
Efter frokost skulle vi følge vores kort rundt i området. Der mødte
vi mange af de lokale og de lærte os mange ting, der var nyttige at
kunne i deres land. De brugte ikke våben, men brugte lassoer i stedet. Dem lærte vi at lave og bruge. Vi var også hos skrædderen.
Her lavede vi usynlighedskapper af magisk stof og en ansigtsmaske, der fik én til at se voksen og vis ud. Vi besøgte også troubadouren. Her skulle vi lave underholdning, der kunne bruges til at
komme ind på Kroen. Her kommer man kun ind, hvis man kan
bidrage til underholdningen. Vi var også omkring mystikeren. Her
skulle vi bryde koder og fik en magisk mønt med nogle nyttige tal.
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Da vi havde været rundt og snakket med dem alle, var vi klar til at
drage til Kroen. Her kom vi heldigvis alle ind, da vi kunne fortælle, vi havde underholdning med. Vi fik varm kakao og boller. I
mens vi nød det, så vi det forskellige underholdning. Pludselig
blev der en masse larm og postyr. Ind væltede en flok råbende og
brovtende riddere. De forlangte øl og ville ikke betale og alle skulle
flytte sig, så de kunne få de eneste stole i hele kroen. De lokale blev
helt stille og virkede som om, de havde prøvet det før. Endelig gik
de igen, så der igen kunne blive fred og ro.
Pludselig blev vi alle gennet ud af Kromutter og hendes hjælpere.
Det var, fordi Landsbyrådet skulle holde møde. Vi ville selvfølgelig gerne høre, hvad de snakkede om. Måske havde de nogle nyttige oplysninger om Mavis og hans kumpaner. Og hvad var det for
nogle riddere, der lige var gået. Heldigvis kunne de spejdere, der

havde usynlighedskappe eller masker på blive derinde.
Landsbyrådet holdt møde. Det var tydeligt at de var bekymrede.
De snakkede meget om ridderne. De boede på en borg inde i skoven mod nord og at de vogtede over en skat. Borgen var næsten
uindtagelig, men de havde forskellige råd om, hvordan man kunne
rive murene ned med lassoer. De snakkede også om en mægtig kiste med en skat. Den var forseglet med lænker og tusinde låse.
Det var mange nyttige oplysninger, så vi følte os rede til i fællesskab at begive os ind i skovene og finde Borgen og skatten. Landsbyrådet havde sagt at det var vigtigt at være mange og holde sig
tæt sammen, så vi gik som en stor flok. Det var beroligende at se,
hvor mange vi var – over firs personer. Da vi kom ud på Sletten fik
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vi øje på Borgen. Den var svært bevogtet af ”Ridderne af Klan
Yggdrasil”. Vi kiggede lidt på det og fandt så ud af at bruge vores
lassoer og fik snart murene revet ned. Heldigvis faldt ridderne i
søvn, da tre spejdere på samme tid lagde hånd på kisten. Det gav
os en kvart time til at få alle låsene op og kæderne af. Da vi åbnede
kisten var den fyldt med guld og popcorn, som vi hurtigt fik delt
mellem os.

Vi var alle glade for, at vi havde fundet den mægtige guldskat fra
”Klosteret A Sa Ram”.
Da vi kom tilbage til Møllegården var der pause, til vi skulle have
aftensmad. Om aftenen var der et lille løb for mikro-mini. Juniorerne var ude på Smuglerløb og Troppen havde deres sædvanlige
tævemanøvre.
Søndag formiddag gjorde vi hytten ren inden vores forældre kom
og hentede os. Det var som sædvanlig en rigtig god Gruppetur –
og sjovt at prøve at være et nyt sted.
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Klan Yggdrasil
Vi er Klan Yggdrasil, som er startet op sommeren 2015. Vi består
af Christopher, Jeppe, Magnus, Thomas, Benjamin og Jamie. Som
passive medlemmer er Mathias og Christian, som er på efterskole. Vi forventer at bruge året på bl.a. at lave ture for troppen, skrive Præriehylet og ellers bare nyde hinandens selskab.
Vi er en gruppe af forskellige drenge, der har det til fælles, at vi
har været spejdere i en del år, hvilket er vores helt store passion.
I løbet af året har vi også været på en Regnbuetur ved Mette og
John, hvor vi ville reparere taget på deres shelter. Vi ragede to
skure ned, flyttede en grisehytte, der vejede syv tons og vi fik kørt
en masse lort på lossepladsen, hvilket vi er pisse stolte af!
Klanen har også lavet borg og kapper til Gruppeturen 2015, hvilket var en stor succes hos de små.
Vi har også stået for kulturdagen den 7/11, hvor programmet var
at lave pandekager til alle de sultne deltagere, store som små.
Halvvejs inde i programmet blev vi inviteret til mælkekassestabling af Natteravnene, OG VI VANDT!!! 25 mælkekasser slog rekorden på 16. Dette gjorde samlet set dagen til en succes!!! For at

fejre succesen sluttede vi dagen med at spise hjort i Bakkehytten,
sammen med troppen.
Vi vil også gerne lave nogle små forbedringer på vores ellers
yderst attraktive klanlokale. Idéen med den nye klan er også at
hjælpe vores kære, gamle tropsledere, Mette og John.
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Depotsalg fra spejderhytten
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
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Onkel Alfred
Lige så sjov som altid!
Så var der julemanden der gik til
psykiater og sagde:
Doktor jeg tror ikke mere på mig
selv...
Hørt i Retten:
- Har De tidligere været
straffet?
- Ja, min svigermor boede
hos os hele sommeren.

Hvorfor findes der kun snemænd og ikke snekvinder??
- fordi det kun mænd der er
dumme nok til at stå ude hele
vinteren.

Hvorfor får sjællændere
ingen kærester???
Fordi de siger: jeg elsker
dig, ik !!!

Så var der den om hypokonderkongressen der blev aflyst på
grund af sygdom.

Alle børnene var glade for
at være på marked.
Undtagen Helge - det var
ham de skulle sælge.
Så var der den om kannibalen der kom for sent til
middag.
Han fik en kold skulder.
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Jesus blev ikke født på Sjælland !
Man kunne ikke finde tre vise
mænd!
Telefonsvarer: De har ringet til
Foreningen for Tinitusramte, læg
en besked efter hyletonen.....
Hvorfor skal man bestille tid til
en synsk?

