Året der gik

Redaktionsgruppen har i år holdt møde hos Mette og John, hvor vi
fik samlet alle de fine indlæg til bladet i løbet af et par dage.
Der var god tid til hygge, god mad og Netflix om aftenen.

Ansvarshavende redaktør:
Jeppe Dalsgaard Hougesen
redaktion@brundurs.dk

Spejder året 2016 begyndte traditionen tro 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.
I juni måned blev ledere og bestyrelse enig om, at vi ville fejre, at
Torben fyldte rundt i starten af juli, uden Torbens viden. Og hvordan fejre man så bedst Torben, det gør man ved at invitere alle
Brundurs Gruppes spejdere til saft og kage i hytten. Så vi var en
stor flok, der mødtes ved Verdens ende, gik i samlet flok med flag
til spejderhytten og sang fødselsdagssang for Torben. Derefter hyggede vi i nogle timer med kaffe/saft og kage.
I august og september afholdt de forskellige afdelinger forældremøder, hvor John og jeg deltog. Dels for at hilse på forældrene,
men også for at få kapret nogle nye ledere. Strategien lykkedes og
Gruppen er nu blevet 2 ledere rigere, velkommen til.
I september kom en af de store opgaver, vi som bestyrelse står for,
nemlig Brønderslev marked. 2016 markedet blev tilsmilet med
masser af godt markedsvej, hvilket gav en utrolig fin omsætning i
kaffe/kage teltet. Det skal vi alle være glade og tilfredse med, for
det skal jo ikke være nogen hemmelighed at uden markedet så
Brundurs Gruppes økonomi ikke ud som den gør, så en stor tusind
tak for hjælpen.
Jeg håber, at vi også til næste marked vil kunne hente hjælp ved
alle jer forældre. Jo flere vi er, der hjælper i flok, jo sjovere er det.

Vi skal jo også huske på, hvem der er vi giver hjælpen til, nok er
det Brundurs gruppe, men gruppen er jo i bund og grund vores
egne børn og unge.
Gruppen har også været på den årlige gruppetur, i år gik turen til
en forandring til Lynggården ved Tranum.
På trods af at vi var næsten spejdermæssigt fuldtallige i en lidt for
lille hytte forløb alt som planlagt, og det blev en mindeværdig tur
for alle. Tak til alle hjælpere og vores fantastiske madhold.
Sidste weekend i efterårsferien og første weekend i november havde vi et stort projekt på Tårs Marmeladefabrik. Jeg var tidligere
blevet kontaktet af Susanne Filholm, som spurgte om Gruppen
ville være behjælpelig med at skifte etiketter på et parti fejlmærket
marmelade, selvfølgelig ville Brundurs det. Stor tak til alle etiketpillere, men specielt tak til Susanne der tænkte på os da hendes
virksomhed manglede hjælp, det gav trods alt 25.000,- i kassen.
Den 25/10 blev Brønderslev Kommunes frivillighedspriser uddelt,
en af disse priser tilfaldt Brundurs Gruppes Klan Yggdrasil, det er
jeg meget stolt af.
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
Til allersidst vil jeg informere om at Betina og Rikke har valgt at
stoppe som ledere i Gruppen. Det er altid trist når det sker men jeg
vil gerne benytte lejligheden til at sige dem 1000 tak for deres store
indsats gennem årene, TAK.
Med venlige spejderhilsner Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand.

2016 har igen været et godt år for Brundurs Gruppe. Vi er nu en af
de største grupper i divisionen, og vi kan være stolte af en stabil
fremgang.
Rikke og Betina er desværre stoppet som ledere i det forgangne år.
Heldigvis er de så gået ind i bestyrelsen, og vi vil gerne takke for

en fremragende indsats.
Vi vil gerne sige velkommen til Diana og Gitte som de nye ledere i
år. Det er dejligt, når der er nye som melder sig, og vi ser frem til
det fortsatte samarbejde.
Vi er meget glade for den store opbakning fra forældregruppen til
de mange arrangementer. I flæng kan nævnes oprykningstur, divi-

sionsturnering, gruppetur, marked, oprydningsdage mm. Uden
denne store hjælp kunne vi ikke lave så gode spejderture.
Det har været en ekstraordinær god oplevelse at se så mange hjælpe med at skifte etiketter på 50.000 marmeladeglas i Tårs. Det er
spejderånden, når den er bedst, at vi kan løse en umiddelbart
uoverskuelig opgave, når vi er mange der samarbejder. Tak for

indsatsen. Vi tjente 25000,- kr., som er reserveret til gode spejderoplevelser.
Vi vil fortsætte den gode tradition med at holde forældremøder
lige efter sommerferien. Det er en god mulighed for at møde forældrene og få en fælles snak om spejderåret.
Med spejderhilsen

John & Torben

Vi er en flok på 16-17 glade og dejlige mikroer, der mødes hver
mandag 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

Vi har sagde farvel til Betina som leder før sommerferien og vi siger mange TAK for de mange gode timer hun har lagt hos os mikroer og efter sommerferien har vi så sagde goddag til Diana.
Men inden vi sagde rigtig farvel til Betina var vi på sommerlejr
med hende og minierne. Sommerlejren gik til vores hytte ved Jerslev (Bakkehytten). Temaet for vores sommerlejr var Viking OL. På
sommerlejren tog vi 5km-mærket ved at gå fra hytten ind til Jerslev og tilbage igen og det blev til 5 km i alt. Minierne havde lavet
en lejrplads hvor vi tilbragte det meste af tiden. hvor vi lavede vores aftensmad. VI lavede helstegt pattegris hvor vi startede lige efter morgenmad med at sætte den over ilden og det blev til at alle
var omkring bålet hele tiden. Det synes børnene at det var sjovt at
være med til.

I efteråret har vi lavet billeder af ting vi har fundet i skoven. Vi har
lavet bål hvor vi har lavet fladbrød, varm kakao. Vi har lært at binde knob.
I Oktober var vi 11 mikroer af sted på den årlige gruppetur. Humøret var højt og temaet var Robin Hood. Børnene synes at det
var sjovt at se at der var så mange spejdere samlet på et sted. De
lærte de større spejdere at kende og det synes de at det var dejligt.
Her i efteråret har vi også lavet græskarlygter og holdt Halloween
samt lavet bestikpose som vi kan bruge når vi skal på lejr (som Divisionsturnering i maj)
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.
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.

Med venlig hilsen,
mikrolederne
Kristine, Cecilie, Kenth,
Alice, Diana & Charlotte

Mandag formiddag ankom vi til Wasa Wasa hytten ca. 15 km syd
for Aalborg. Forældrene havde kørt os derud, og vi var klar til at
sætte vores lejr op. Der blev sat 5 sovetelte og et stort stjernetelt op.
Derefter brugte vi dagen på at kigge lidt på skoven omkring os. I
løbet af dagen nåede vi at samle brænde nok til aftens lejrbål, hvor
vi hyggede os med både sang og kakao.
Tirsdag gik vi en opvarmningstur på et par km. ud til Godthaab
hammerværk hvor vi fik spist mad i de flotte omgivelser. Vi mødte
en guide som havde boet i byen hele sit liv. Han kunne fortælle os
om hvordan hammerværket havde været med at forme livet i byen
og hvad fabrikken havde betydet for byen. Den ”unge” mand på
de knap 90, viste os søen som var med til at drive hammerværkets
store maskiner. Han tændte op for maskinerne og viste os hvordan

man formede alt værktøjet i gamle dage. Efter en rundvisning på
selve hammerværket tog vi en vandretur rundt om søen, hvor man
kunne se den flotte natur og de gamle bygninger fra byen.
Onsdagen gik på at vi vandrede fra Wasa Wasa hytten til Aalborg.

Vi vandrede igennem en dyreskueplads hvor nogle enkelte spejdere hyggede sig med et par stiletter de havde fundet. Da vi endeligt
nåede hele vejen ind til Aalborg, tog vi en dukkert i byens havnebassin. Herinde var der en planke som gik over vandet som man
måtte gå balancegang på.

Her kæmpede vi med store bløde kampstave om
hvem der først kunne slå
den anden ned i det kolde
saltvand med alle vandmændene. Livredderne
hyggede sig meget med at se os banke de lokale i denne disciplin.
Selv vores ledere røg i vandet nogle gange. Efter vi havde svømmet rundt i nogle timer ved goplerne, skulle vi ned i byen og købe
slik. Herefter gik vi så ned til togstationen hvor vi så tog toget, for
vores ben var meget ømme. Da vi kom hjem var de fleste helt flade, for vi havde gået 20 km!
Torsdag lå de fleste af spejderne og ømmede sig over deres ben,
dog gik 2 af spejderne hele 30 km! Imens de gik rundt i hele skoven, lå de andre spejdere og hyggede sig, både inde i deres egne

telte, men også ude i det store stjernetelt. Næsten alt slikken var
blevet spist i løbet af torsdagen. Der var mange som hilste på nogle
heste som gik rundt ikke så langt fra lejren. De blev fodret godt
med en masse frisk græs som vi fandt på vores side af hegnet.
Fredagen gik på at rydde op og finkæmme lejeren for skræl. Teltene var våde på grund af regn så det ventede vi med til sidst. Vi
blev hentet af vores forældre i løbet af eftermiddagen, dog ikke før
vi havde sagt farvel til hestene.

Irokeserne
2016 har været et begivenhedsrigt år for irokeserne (i lukkede
kredse kaldet Gnotterne). Vi er for det første blevet sat sammen
til én vidunderlig patrulje bestående af: Mia (PL), Astrid (PA),
Lauge, Martinus, Mikkel og vores nyeste medlem Cecillia. Vores
sammensætning endte i jubelskrig og en skøn ravage. Efter den
ugelange fejring af vor sammenkomst, besluttede vi os for at male vores radiator. Efter at have gennemgået spejdernes farverige
malingslager, besluttede vi os for, at rød er lige vores farve. Men
eventyret stoppede ikke der. Det var nemlig i det øjeblik, vi opdagede, at det var skæbnen der havde skabt vores patrulje, og
ikke vores dejlige ledere, som vi før havde troet. Vi har ikke lavet
andet end at bonde siden da. Kort sagt; har vi nok det bedste
sammenhold i Vendsyssel. Vi er både humoristisk, kreativt, kokkererende og musikalsk anlagt.
Vi er, inde hos Gnotterne, blevet enige om, at det nok er derfor vi
er blevet modtagerpatruljen. Det betyder, at når der kommer et
entusiastisk ungt menneske, til Brundurs, for at prøve spejderlivet, bliver de smidt lige ind i gnotteriet.

Huronerne
Vi er en aktiv og larmende patrulje bestående af 5 drenge, vi har et
godt sammenhold og hygger os sammen. Vi tager med glæde et
par mærker eller ti og et par ture, tager vi med glæde på. Vi elsker
at komme til spejder og syntes det er sjovt at gå til spejder. Vi elsker at lave mad på forskellige måder så som bål, trangia, finsk
komfur osv. Vi kan også godt lide at lave kampen om ”Doris” især
når vi vinder. Vi kan godt lide at lave knob og bygge ting ud af rafter. Vi kan også godt lide at udfordre hinanden.

Mohikanerne
Mohikanernes 2016 blev et godt år, vi lavede mange sjove ting og
tog på mange sjove ture.
Det startede med Divi som var sjovt som altid og specielt når
man får en 2 plads. Næste udfordring var så at bygge en tømmerflåde, og i ren mohikaner-stil lykkes det med topkarakter. Det var
også en super god tur og oplevelse, lige bortset fra solforbrændingerne som var obligatoriske hvis man havde glemt solcremen.
Så dog vi på sommerlejr som denne gang blev holdt ved guden
åen, så vi brugte kano til at komme frem og tilbage. Der var super flot, men vejret var ikke lige på vores side da det for det meste regnede, så vi lærte hurtig at få lavet overdækning og få sat
telte op.
Så kom næste kapitel i Mohikanernes historie da vi blev spillet i
2, men vi til gengæld fik 4 nye trop spejdere. Så med en fornyet
Patrulje tog vi afsted på gruppetur hvor temaet var Robin Hood,
det blev en god tur, hvor vi lærte hinanden bedre at kende. Som
traditionen tro var der tævemanøvre som gik bedre end de sidste

par år. Næste tur var så i bakkehyttet hvor vi fik lavet nogle fine
billeder som hænger i bakkehytten. Kampen om Doris blev så introduceret til den nye trop, resultaterne var tætte, så vi besluttede
derfor at hæve neavuet og
gøre det sværere.
I efteråret
tog vi på job.
Jobbet var på
Scandic Food
i Tårs var opgaven var at
pille etikker
af og sætte nye på og det skulle vi så gøre på 50.000 glas men vi
tjente så 25.000, så penge mangler vi ikke.
Mål for 2017: Vores mål er at vinde Divi og være den patrulje der
har flest læderlapper på Doris.

Viben
Viben består af: patruljeleder Kristine, patruljeassistent Cecilie, Eja,
Levi, Emil og Nikolaj.
Siden vi startede efter sommerferien 2016, har vi været i gang med
at tage trangiamærke, og vi er snart færdige med det.
Vi har også lavet ”Kampen om Doris”, men vi har aldrig vundet,
for Viben vinder aldrig ”Kampen om Doris”.
Vores patruljelokale er det flotteste og reneste, og vi har planer om,
at vi vil male det.
Vi er nu ved at lære om orientering, og når vi er færdig med det,
vil vi gøre vores mærke færdigt. Vi kan godt lide at tage mærker,
men også at hygge.

Lærken
Vi er en patrulje, der består af 3 drenge og to piger; Kasper, Jesper,
Nikolaj, Nanna og Frederikke. Vi er en ny patrulje, og der er stor
aldersforskel imellem os, men vi snakker stadig rigtig godt sammen. Vi kan godt lide at tage på ture sammen, og når vi er til spejder, kan vi godt lide at gå lange ture og fange Pokémons. Vi går til
spejder, fordi vi synes, at det er hyggeligt, og så har vi også et rigtig
godt fællesskab. Vi kan også godt lide at deltage i Kampen Om Doris, og vi vinder også tit.☺
Hilsen Lærken

Vi er Klan Yggdrasil. Vi består af Christopher, Jeppe, Magnus,
Thomas, Benjamin, Jamie, Rasmus, Claes, Mathias og Christian. Vi
forventer at bruge året på bl.a. at arrangere divisionsturnering,
hvilket er en årlig turnering mellem grupperne i Vendelbo Division, bygge en svedehytte ved Bakkehytten og ellers bare nyde hinandens selskab.
I løbet af året har vi også været
på Regnbuetur ved Mette og
John, hvor vi har lavet cider,
der i skrivende stund er ved at
gære. Vi regner med, at den
bliver færdig til januar, hvor vi
vil nyde den med respekt.
Klan Yggdrasil og Klan Dan-

nerhøj har lavet Divisionsturneringen 2016, hvilket var en
stor succes hos tropsspejderne i
Vendelbo Division. Vi synes
selv, det har været en fantastisk
oplevelse og har derfor besluttet at arrangere Divisionsturneringen 2017 sammen med
Dannerhøj, som vi har fået et godt samarbejde med.
I klanen er vi blevet fordelt på forskellige uddannelser og har dermed fået forskellige kompetencer. Vi har derfor besluttet os for at
udfordre dem med håndværksmæssige kompetencer (og dem
uden) ved at bygge en svedehytte ved Bakkehytten. Vi regner med,

at projektet vil tage form i foråret 2017, men udgravningen til
hyttens fundament er allerede begyndt på en fantastisk dag med
maskiner og hygge.

Den 25. oktober
2016 fik vi Brønderslev Kommunes Ungdomslederpris, hvilket
var en kæmpe
overraskelse for
os, eftersom vi var blevet fortalt, at det var vores leder, der skulle
modtage prisen. De fleste af os var meget beærede over, at vores
arbejde i gruppen gavner og ikke bliver taget for givet, men bliver
set, værdsat og dermed anerkendt af gruppen. At vores arbejde
betyder noget for andre kan kun gøre os glade!
Som klan har vi et godt fællesskab, selvom vi er meget forskellige
og har forskellige meninger. Alt dette giver kun flere drøftelser af
spændende emner og godt spejderarbejde, som er den slags arbejde, Klan Yggdrasil vil leve stærkt videre på.

I kr. Himmelfartsferien havde en lille gruppe seniorer og en
enkelt tropsspejder bestemt sig for at tage på tur til Roskilde
og besøge Signe og se, hvad man kan opleve i området.
Vi fyldte bilen op og satte Magnus og Benjamin i toget og så
var vi på vej. Aftalen var at vi mødtes igen på Roskilde station.
Alt gik næsten efter planen, så seks timer senere var vi atter
samlet. Det var hen på aftenen, så vi skyndte os ud til shelterpladsen i Himmerlev skov, mens der stadig var lyst. Det er en
ny skov, man har anlagt i et gammel grusgravsområde, så træerne var kun 10 meter høje. Men der var rigtig flot med mange
små søer og bakker. Der var virkelig koldt om natten, så vi
vågnede ret tidligt. Der var allerede mange folk ude i området
med cykler, for at fiske, for at løbe eller lufte hund. Vi kunne
godt fornemme vi var kommet til mere tætbefolket område.
Efter morgenmaden gik vi først ud på Roskilde Universitetscenter, hvor Signe viste rundt. Vi var inde på biblioteket og
finde alle mulige mærkelige bøger og kort. Vi fandt et godt
sted i solen og spiste vores frokost. Bagefter tog vi ind til Roskilde.
Vi skulle besøge det helt nye rockmuseum ”Ragnerock” der
lige var åbnet. Det ligger i et stort gammelt industriområde,
hvor man har samlet alle mulige kulturtilbud. Der er teater,
øvelokaler, musikskole og selvfølgelig museet. Det er en kæmpe bygning, der er malet med guldfarve. Der var musik, lys og
farver overalt. Man kunne høre musik. Vi lavede også vore
eget band som fik stor kunstnerisk succes, men ikke tjente så
mange penge. Desværre skulle vi til sidst vælge, hvordan det
skulle opløses – om det var druk og narko eller kunstnerisk
uenighed – vi valgte det sidste, selv om vi var rigtig ærgerlige

over at blive opløst. Vi tror vi kunne være blevet til noget stort.

Da vi kom ud var der fantastisk vejr, så vi gik ned og så en stor
skaterbane. Den er nok 4-500 meter lang. Der var fyldt med folk
på rulleskøjter, købehjul og skateboard.
Nu skulle vi til at tænke på overnatning, så vi tog bussen ud til
Boserup Skov. Der var tre forskellige shelterpladser. Desværre var
der flere end os, der ville ud og nyde det gode vejr, så de var alle
optaget. Der var også et sted, hvor der bare var en bålplads. Der
valgte vi at slå os ned. Vi havde selv telte med, så vi kunne sagtens klare os. Det var et fantastisk sted. To meter fra bredden og
med en fantastisk udsigt over hele Roskilde Fjord ind mod byen.
Vi fik hurtigt alle teltene op, fandt noget brænde i skoven og snart
var der aftensmad og hygge.
Næste morgen pakkede vi sammen og gik tilbage til Roskilde. Vi
skulle se Roskilde Domkirke. Den er kæmpestor og meget flot.
Det er jo der Danmarks konger og dronninger ligger begravet, så
vi var rundt at se de mange sidekapeller med alle de udsmykkede
gravmonumenter. De er lavet af marmor og pyntet med guld og

sølv. Der står også en model af det gravmonument, der skal laves
over Dronning Margrethe og Prins Henrik, når deres tid engang
kommer. Der skal tænkes på meget når man laver sådan en grav.
Der skal f.eks. bruges sten fra alle egne af kongeriget – Bornholm,
Færøerne og Grønland, så alle er repræsenteret
Da vi var færdige tog vi med toget og på gå-bin ud til Tadre Vandmølle. Det er en meget gammel vandmølle, man er ved at indrette
som arbejdende museum. Det var her man optog den første Nissebande julekalender.
Der er shelters, og det var dem vi ville ud til. Da vi kom derud var
alle tre shelters fyldt. Det var ikke med i vores planer, så det blev
vi rigtig trætte af. Heldigvis viste det sig at være to familier, der
også var spejdere. De var rigtig flinke og rykkede sammen, så vi
også kunne få en shelter. Der var supergodt vejr, så vi nød bare
aftenen ved lejrbålet.
Næste dag kørte vi i hold tilbage til Roskilde. Da vi kom ind til by-

en var der stort marked, så vi fik købt ind til frokost og kigget i den
lokale Spejdersport.
Så gik vi ned til havnen og ind på Vikingeskibsmuseet. Først var vi
rundt at se alle de værksteder, hvor man kan se hvordan de lavede
reb og byggede skibene. Vi var også rundt at se alle de modeller af
vikingeskibe, der ligger i museets havn. Der er virkelig mange
flotte skibe fra hele Norden. Da vi var inde på træværkstedet,
spurgte tømreren derinde, om vi ville have en rundvisning ude
bagved, da han hørte, at mange af klanen gerne ville i lære som
tømmer.
Så gik vi over i hovedbygningen og fik en rundvisning. Det var
meget spændende at høre om de fem forskellige skibe, de har liggende. Der er et stort fragtskib, der har været brugt til at fragte
tømmer og korn rundt og langt op af de russiske floder. Der var
det store Havhingsten der har været et mægtigt krigsskib med 60
veltrænede vikinger ombord.
Bagefter gik vi tilbage til træværkstedet og snakkede med vores
nye tømmer-ven. Det var rigtig spændende at høre hvordan de
bygger skibene med gammelt værktøj, hvordan de tager ud i egeskove og finder træer, der er krogede, så de kan bruge dem til

spanter. Da vi skulle til at gå, spurgte han, om vi ikke ville have
lidt spåner med fra pladsen til optænding. Det ville vi selvfølgelig
gerne. Så da vi tog derfra, havde vi en sæk fyldt med spåner og
egetræsstykker – lige til at lave bål af.
Vi gik ud i lystbådehavnen og fik en superlækker is inden vi gik
langs fjorden ud til ”vores” plads i Boserup Skov. Der var heldigvis ledigt så vi fik hurtigt teltene op - og Benjamin fik sin hængekøje spændt op i træerne. Vi havde jo hurtigt verdens bedste bål, så
inden længe sad vi og spise lækker steg og nød udsigten over Fjorden.
Der var perfekt vejr, så vi sad længe ved bålet og nød den fantastiske aften og bølgerne skulpen i strandkanten.
Næste dag pakkede vi sammen og gik tilbage til Roskilde. Benjamin og Magnus begav sig på eventyr med DSB hjemad og vi andre
kørte op til Sjællands Odde og tog færgen til Jylland. Alle var enige
om at det havde været rigtig hyggeligt og spændende at udforske
området omkring Roskilde Fjord.

Den fælles sommerlejr for trop og klanspejdere gik i 2016 til Silkeborg, hvor der skulle sejles i kano på Gudenåen og Silkeborgsøerne. Mette og John tog bilen til Ry, mens spejderne tog først et tog til
Aalborg, derfra en bus til Silkeborg og til sidst et tog til Gl. Ry.
Derfra var der syv km. til teltpladsen. Det var allerede begyndt at
regne, da vi kørte i bussen til Silkeborg og det holdt ikke op, så der
var ikke andet at gøre end at tage regntøj på og begynde at gå mod
teltpladsen, hvor vi nåede frem mere eller mindre tørre. Mette og
John var der allerede og havde improviseret en form for overdækning med padler og presenninger, så vi kunne sidde nogenlunde i
tørvejr. Vi fik dog også hurtigt sat teltene op, og da regnen bare
forsatte, forsvandt vi ret tidligt derind.
Næste dag skulle vi så i kanoerne. Heldigvis var der blevet tørvejr
og dagens strækning til Klostermølle var kun på ca. tre km., så det
gik stille og roligt. Dog måtte Jeppe se sine solbriller forvinde ned
til fiskene. Vi spiste frokost ved Klostermølle, som er en gammel
mølle, som stammer helt fra middelalderen. Oprindeligt blev den
brugt af munkene som kornmølle, men senere blev den omdannet
til at drive et træsliperi og derefter en papirfabrik drevet af vandkraft. Produktionen af pap fortsatte helt op i 70’erne, hvor en del af
bygningerne brændte. Den store tørrelade, hvor papiret blev tørret,
klarede dog branden, så den fik vi kigget nærmere på. I dag er der
også lejrplads ved møllen, så der slog vi teltene op, sammen med
en del andre, som var ude at sejle i kanoer. Da der var styr på lejrpladsen, gik vi en tur op til Sukkertoppen. Det var en flot tur gennem skoven, hvor vi kunne plukke blåbær på vej op til toppen,
hvorfra der var en virkelig flot udsigt ud over Mossø. Da vi kom
tilbage, begyndte vi at lave aftensmad, heldigvis stadig i tørvejr.

Dagen efter skulle vi sejle tilbage mod Ry og derfra videre til teltpladsen Alling Vest, en distance på i alt ca. 12 km. Til at starte med
gik det fint, men efter et par timer viste det sig, at alle klanspejderne og et par af tropsspejderne var kommet til at sejle forkert. Hvordan man kan sejle forkert på en å, er et godt spørgsmål, som man
hellere må stille de pågældende spejdere. Men da vildfarelsen først
blev opdaget så sent, måtte spejderne lære at læse kort på den hårde måde, da de skulle sejle de godt seks km. tilbage og derfra de 12
km. til lejrpladsen. Heldigvis var de andre tropsspejdere og Mette
og John nået frem som planlagt, og var gået i gang med at bygge
noget overdækning af presenninger, da vi havde hørt, at der skulle
blive regnvejr igen. Og det kom til at passe. Vi nåede lige at få
gang i et bål, ved at holde en presenning hen over det, mens der
blev viftet og pustet, inden regnen for alvor ramte. Det er svært at
beskrive, hvor meget der regnede, for dem, der ikke var med. Man
kan sige, at det var her, ”John uniformen” opstod, hvilket vil sige
intet andet end badebukser og tørklæde – for når man først er blevet våd, kan man jo ligeså godt gå hele vejen. Men på trods af det
vanvittige regnvejr lykkedes det at lave aftensmad og holde humøret oppe. Der var en helt utrolig stemning af samarbejde og viljestyrke, som alle, der var med, godt kan være stolte af. Og efter Alling Vest vil det for os aldrig helt være det samme at være på tur i
regnvejr.

Vi kunne blive på Alling Vest to nætter i træk, så dagen efter lod vi
teltene stå og sejlede de tre km. til Himmelbjerget. Vi tøjrede kanoerne nede ved restauranten for foden af ”bjerget” og gik op til toppen, hvorfra vi nød udsigten 147 m.o.h. Bagefter gik vi om til pladsen bag Himmelbjerget og kiggede på souvenirs og gamle mindesten bl.a. fra første gang St. St. Blicher holdt folkemøde ved Himmelbjerget. Vi så også talerstolen, hvor mange kendte danskere har
holdt tale til himmelbjergmøder og på Grundlovsdag. Der var også
tid til at købe is, inden vi sejlede tilbage til teltpladsen. Her var
nogle ude og svømme i Gudenåen, og om aftenen slap vi for så
meget regn.

Dagen efter var det tirsdag, så Mette skulle hjem og passe sit arbejde. Det betød, at John var alene i en kano, men det troede vi ikke
ville blive et problem. Det var dog før, vi kom ud på Julsø, som vi
havde krydset dagen før, da vi sejlede til Himmelbjerget. Vi havde
dog været så fokuserede på at holde øje med regn på vejrudsigten,
at vi havde glemt at tage højde for vinden. Den havde nemlig
vendt, så vi nu havde direkte modvind. Det betød for det første, at
Johns kano med det samme blev presset af vinden, så han endte
inde i en masse siv. For det andet blev vi alle sammen spredt på
søen, og skulle hele tiden kæmpe for ikke at drive baglæns. Målet

havde været at sejle forbi Himmelbjerget mod den næste lejrplads
ved Slåen Sø. Men vi nåede hurtigt frem til, at vi hellere måtte styre mod Himmelbjerget i stedet og få samling på hinanden. Det lykkedes os alle at nå frem. Undtagen John og Jamie og Claes, som
havde sat sig for at hjælpe John ud af sivene. De var kommet helt
over på den anden søbred, hvor de kunne trække kanoerne langs
bredden. Vi ringede til dem og aftalte, at de ville prøve at krydse
søen længere oppe. Imens spiste vi andre frokost og ventede på, at
vinden stilnede af. Efter et stykke tid så vi dog noget mærkeligt. En
båd med en kano bundet efter sig! Det viste sig at være en mand,
som var kommet forbi John, Jamie og Claes og spurgt, om de havde brug for hjælp.

Hvilket de jo havde. Og så tilbød han at tage en kano ad gangen og
trække over på den anden side af søen, hvor vi andre stadig ventede. Så først kom Claes og derefter Jamie og John. Da vi således var
genforenede, besluttede vi at fortsætte mod lejrpladsen, og Johns
kano blev bundet i enden af en af de andre. Så snart vi havde sat os
i kanoerne, begyndte det dog at regne – igen. Og denne gang virkelig voldsomt. Så da vi langt om længe nåede frem til lejrpladsen,

var der ikke længere nogens tøj og sko, der var tørt. Det var vi dog
efterhånden vandt til, så vi fik sat ny overdækning op og gik derefter ned til Slåen Sø, som er Danmarks reneste, for at bade. Mette
kom tilbage fra arbejde og havde kage med og til aftensmad fik vi
virkelig god chili con carne, så det endte endnu engang med at være en dag med masser af god stemning.
Dagen efter stod vi tidligt op til solskin. Det var den sidste dag, vi
havde kanoerne, men vi ville også nå at se Labyrinthia, hvilket
krævede at vi gik fire km. frem og tilbage gennem skoven, derfor
stod vi tidligt op. Vi var der lige til åbningstid kl. 10 og gik straks
ud til deres store 3D labyrint, som er opbygget af pæle og bræddevægge, som man ikke kan se over. Den er tredimensionel forstået
på den måde, at der er trapper og gangbroer, som man skal op og
ned ad for at komme rundt, og som man også kan bruge til at prøve at få et overblik. For at gennemføre skal man finde ud til de fire
hjørner, samt finde fire kontrolposter, som er undervejs på den rigtige rute inde i labyrinten. Det lyder måske nemt, men det var det
bestemt ikke. Til gengæld var det virkelig sjovt.

Derefter prøvede vi forskellige andre labyrinter, inden vi gik tilbage, spiste hurtig frokost og sejlede den sidste strækning på tre km.
til campingpladsen De Små Fisk, hvor vi skulle aflevere kanoerne.
Her var der shelters, så vi satte bare teltene op for, at de kunne tørre i solen, men sov ellers i shelters. Vejret var også blevet så godt,
at mange fik tørret deres tøj og sko.
Vores sidste hele dag brugte vi på ferskvandsakvariet AQUA inde
i Silkeborg. Her så vi først fiskene indenfor, bl.a. en kæmpemalle
på 33 kg.! Vi spiste frokost ude i parken, hvor vi også så en masse
fugle og pattedyr bl.a. bævere og vaskebjørne og odderne, som
blev fodret. Vi fik også kigget på vandlegepladsen, hvor der var en
masse forskellige former for sluser og vandmøller, som man kunne
lege med. På trods af, at det var en gråvejrsdag var der fyldt med
våde børn, og et par af spejderne blev da også grebet af stemningen. Tilbage ved De Små Fisk lavede vi afslutningsmiddag med
steg i bålet og whiskysovs. Og vi behøvede ikke spise under en
presenning. Det var med andre ord en perfekt afslutning på en virkelig god sommerlejr.
Dagen efter tog vi bussen til Silkeborg, derfra en bus til Aalborg og
til sidst toget hjem til Brønderslev, hvor forældrene ventede, og vi
var meget klar til at komme i bad og i rigtig tørt tøj.

Indbydelsen:

I maj var var det blevet tid for den årlige Divisionsturnering. Så
Mohikanerne og Viben drog afsted til Mosbjerg Spejdercenter .
Alle storspejderne samledes for at starte aftenens løb. Der blev lavede blandede hold, så man kunne lære nogle fra de andre grupper at kende. Så kom man på et lille løb med forskellige samarbejdsopgaver. Man endte nede ved Bjørnager. Her byggede hver
patrulje en bivuak. Bagefter var der fælles lejrbål, hvor hvert hold
skulle opføre noget underholdning, de havde planlagt undervejs.
Det blev en rigtig hyggelig aften.
Næste morgen var der fælles morgenmad. Bagefter pakkede man
bivuakkerne sammen. Pludselig lød der høje trommehvirvler og et
optog kom ned gennem gården. Det var Kong Ferdinand af Spanien og hele hans følge. Vi var nu havnet i det herrens år 1492 og befandt os i byen Palos de la Frontera. Her samledes folk fra hele Europa for at se, om de kunne gøre sig fortjent til at få Kongens tilladelse og støtte til at udruste et skib og deltage i udforskningen af
Den nye Verden.
Alle patruljerne kom op til Kongens Hof og fremlagde, hvorfor
netop de var egnede som et hold til at udforske Den nye Verden.
Når Kongen havde godkendt dem, fik de et dokument så de kunne
komme i gang med at samle sig nyttig viden i alle de forskellige
værksteder på havnen i Palos de la Frontera og dermed gøre sig
fortjent til selve billetten til Den nye Verden.
Der skulle bygges et skib til hele patruljen. Man skulle på trykkeriet og lære den nye kunst at trykke bøger. Man skulle navigationsskolen og lære at navigere. Man skulle på “Sømandskolen” og teste, om man overhovedet var stærk nok til at krydse de store have.
Det gjorde man ved at gå en lang tur med “Karen” - en rafte - op
og ned af bakkerne, uden at “Karen” på noget tidspunkt rørte jorden.

Man skulle også på “Skolen for de skønne kunster” og skrive hyldestdigte, så alle ens kære i Den gamle Verden ikke skulle glemme
én. Og en tur på “Den botaniske Skole” og lære om nyttige og spiselige planter.
Efter alle disse anstrengelser var det dejligt at komme ind i kongens Cocina, hvor der var tændt op i grillen og alle fik lavet en dejlig frokost.

Så skulle man atter op til Kongens Hof og se om man var værdig
til at få en tilladelse til at udruste en ekspedition. Heldigvis blev
alle patruljerne fundet værdige af den strenge konge. Så snart
stævnede alle skibene ud af Palos de la Frontera med kurs mod
Den nye Verden.
I Persien tog Emir Temür imod med et “As-salamu-alaykum”. Her
skulle man arbejde med matematik og lære at kende forskel på alle
de forskellige stoffer, emiren handler med. I Rusland var det Zar
Ivan den store, der tog imod med et “Zdrastooyte” og en bjørnekrammer. Her skulle vi lave en bue og pil, så vi kunne jagte bjørn
og zobel. Danse kosakdans og drikke om kap i “vodka”.
I Indien mødte vi Sultan Hari Hara den første af Sangama, der hilste med et “Namaste”. Her skulle vi fremstille glitrende smykker
af guld og ædelstene. Lære at danse shivadanse og lærer om de
mange krydderier, vi kunne købe med hjem.

I Kina mødte Kejser Zhu Yuanzhang over Ming dynastiet os med
et “Nî Haô”, inden han lærte os at læse skrifttegn og lave raketter.
Så rejste vi videre til Mongoliet, hvor vi blev mødt af et lille buk og
tavshed af Kejser Esen Taishi. Her skulle vi bygge en pulk til at
transportere alle vores ting på rejsen over de store sletter.
Efter en lang og begivenhedsrig tur rundt i Den nye Verden, stævnede alle skibene atter tilbage til Palos de la Frontera, hvor Kongen
så alle de mange gaver. Så sejlede vi tilbage til Mosbjerg Spejder-

center.
Her fik vi skibene lagt op og fik lavet aftensmad. Om aftenen var
der fælles lejrbål. Da vi troede, det var slut og skulle til at gå tilbage til Lejrpladsen, kom Kongen og hans Hof atter og gav os en udfordring mere. Der var mange problemer med smuglere, så Kongen kunne ikke få opkrævet nok skat til at holde Hoffet i gang. Så
alle spejderne drog op i skoven og deltog i en kæmpe smuglerjagt.

Da vi endelig kom tilbage til lejren var det dejligt at krybe i poserne.

Næste morgen pakkede vi lejren sammen, deltog i tovtrækning og
var klar til præmieoverrækkelsen. Her viste det sig, at det var gået
rigtig godt for Brundurs. Viben fik en flot 1. præmie og lige 7 point
efter kom Mohikanerne på en flot 2. plads. Virkelig flot af begge
patruljer.
Så det var en træt, men stolt Trop der drog hjem efter en god Turnero de División.

En dejlig solskinsdag mødtes spejderne i Grindsted Plantage til
årets oprykningstur.
Vi startede i blandede hold. Hvert hold skulle bygge en båd, som
de skulle bruge til at sejle rundt i Det caribiske Øhav. Rundt omkring på øerne var der forskellige opgaver. Et sted skulle man
lave en raket. Et andet sted skulle man hejse en spejder op i et
højt træ, så man kunne få fat i de forskellige frugter, der var
hængt op i trætoppen. Der skulle laves bål og bindes knob, så
der var mange ting man skulle nå rundt til.
Hen på eftermiddagen var vi klar til selve oprykningen. Alle der
skulle rykke op skulle traditionen tro over søen i svævebanen.
Selv om der var en vis nervøsitet, kom alle over i god behold og
blev taget godt imod i den nye afdeling.
For første gang i mange år skulle der også rykke nogen op i Klanen. Der skulle selvfølgelig mere udfordring til, så Claes skulle
også fragte en flødeskumslagkage med over i svævebanen. Det
gik rigtig godt, indtil han landede på jorden, mens lagkagen fortsatte rejsen, hvilket resulterede i flødeskum og marmelade over
hele Claes´ uniform - heldigvis ville mange gerne hjælpe med at
skrabe det af.
Mange foretrak dog at gå op på parkeringspladsen og få saft og
kage serveret på sædvanlig måde - stille og roligt.
Efter lidt hyggesnak med spejderne og forældrene tog alle hjem
efter en hyggelig dag - klar til det nye spejderår med alle de nye i
de forskellige afdelinger.

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

Hvorfor ligger halmballerne på
marken?

Fordi de er blevet presset til det.
Den bedste scorereplik:

Undskyld, har du et plaster jeg
må låne, for jeg slog mit knæ da
jeg faldt for dig!

Hvorfor kan blinde ikke forstå
en vits?

De kan ikke se det sjove i den...

Den næstbedste scorereplik:

Hvad er det, der har 29 bogstaver, men kun 4 stavelser?

If I could rearrange the alphabet, I’d put U and I together.

Alfabetet!

Hvad får man, hvis man krydser en spejder med en rocker?

En, der kan skræmme gamle
damer over vejen.
Hvorfor stod Adam og Eva tidligt op om morgenen?

Fordi de gik med blade!
Hvordan får man en enarmet
tosse ned fra en flagstang?

- Man vinker til ham.

Hvordan får man en fisk til at
grine??

– putter den i kildevand…..
To blondiner kører en tur, men
bliver hurtigt forfulgt af politiet.
Blondinen bag rattet kører ind i
en rundkørsel og kører hurtigt
23 runder.
Blondinen på passagersædet
siger: ”De indhenter os”

”Nej, nej—bare rolig. Vi er 2
runder foran”

