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Redaktionen
I dette nummer af Præriehylet har vi samlet nogle af højdepunkterne fra sommerens og efterårets spændende spejderaktiviteter.
I årets løb har vores skønne Klan Yggdrasil været på sommerlejr i
Østrig, Troppen har haft gang i et vindmølleprojekt og juniorerne
har været på deres årlige computertur, alt dette kan du læse om i

årets udgave af Præriehylet.
Redaktionen i år har bestået af Mette, Thomas, Christopher og Jeppe. Det har været et spændende stykke samarbejde med mange
udfordringer, såsom mangel på kaffe og sene nattetimer, men også
mangel på nye kræfter. Vi håber på mere hjælp til næste års udgave af Præriehylet.

Jeppe og Mette har skrevet størstedelen af artiklerne, Thomas har
stået for opsætning og layout, mens Christopher har været ITsupport.

Ansvarshavende redaktør:
Jeppe Dalsgaard Hougesen

redaktion@brundurs.dk
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Beretning fra Formanden
Spejderåret 2017 begyndte traditionen tro med, at 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 afholdt gruppen det årlige gruppekursus for bestyrelsen,
ledere og seniorer, hvor vi fik styr på alt vores papirarbejde, blandt
andet årskalenderen, udvalg og gruppens udviklingsplan. Men der
blev også tid til hygge og løs snak.
De forskellige afdelinger har haft forskellige arrangementer og ture
i løbet af året, bl.a. divisionsturnering og sommerlejre.
I september kom igen en af de store opgaver, vi som bestyrelse står
for, nemlig Brønderslev marked. 2017 markedet blev tilsmilet med
masser af godt markedsvejr, hvilket gav en fin omsætning i kaffe/
kage teltet. Der blev solgt meget kaffe og kage, sandwich og mange
vafler. 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 tusindtak 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
Møllegården ved Voerså. I år var temaet Olsen banden. Det blev en
stor succes at følge Egon, Benny, Kjeld, Yvonne mm. I deres kamp
efter millionerne. Tak til alle ledere, hjælpere og mad holdet. Uden
alles hjælpende hænder kan vi ikke lave sådan en stor men også
god tur for så mange spejdere.
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
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alle forældre i bestyrelsen for godt samarbejde, og til slut tak til
alle jer forældre, der slutter op om gruppen, når vi har arrangementer og brug for hjælp, enten til kagebagning, kørsel til ture eller en ekstra hånd i Bakkehytten mm. TAK.
Lisbeth Thastum, bestyrelsesformand
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Beretning fra Gruppelederne
Brundurs Gruppe er velfungerende med voksne ledere i alle afdelinger. Vi er pt. 96 medlemmer incl. ledere, hvilket er svagt faldende. Vi skal i det kommende år styrke indsatsen for at trække nye
spejdere til specielt i Mikro-grenen. Det er en stor glæde, at der stadig er mange af vores spejdere, der har lyst til at være hjælpeledere. Vi er gode til at samarbejde og en stor gruppe af forældrene er
flittige til at hjælpe, når de kan.
Vi har i det forløbne år sagt goddag til to nye ledere. Det er en konstant udfordring at få øje på nye lederemner, og vi skal hele tiden
huske at prikke de bedste på skulderen. Det er heldigvis lykkedes
at få tre tropsspejdere tilmeldt årets PL-PA-kursus, og det er et vigtigt skridt til at blive leder.
Brønderslev Marked var en succes med stor hjælp fra bestyrelsen,
spejdere og forældre. Markedet er gruppens største indtægtskilde,
og vi vil gerne takke alle for en imponerende indsats.
Årets gruppetur var som sædvanlig velorganiseret. Denne gang
var temaet Olsen Banden, hvor man skulle gennemføre et af de
spændende kup ved at løse opgaver på mange små poster. Det var
køligt, blæsende og regnfuldt, men alle gennemførte i godt humør.
Gruppeturen er det eneste arrangement, hvor alle afdelinger og
ledere er sammen, og det er med til at styrke sammenholdet i
gruppen. Forplejningen blev som sædvanlig klaret af det dygtige
madhold. Det er rart, at lederne ikke skal tænke på det.
Vi var tre deltagere på Korpsrådsmødet. Det er spændende at høre
om spejderarbejdet på korpsplan, og meget inspirerende at møde
andre grupper fra hele landet.
Gruppelederne deltager i divisionens ledermøder. Der er meget
svingende tilslutning til disse, og udbyttet af møderne er ofte begrænset. Planlægningen af Mosbjerg Jamboretten i 2020 er startet
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op, og vi følger med i, hvad der sker.
Vi er repræsenteret i Spejdersamvirket, som bl.a. administrerer
kommunens tilskudsordning. Det har været nødvendigt at bruge
en del af budgettet for 2018, så vi skal forvente et mindre tilskud
det næste års tid. Vi er involveret i at udarbejde kommunens nye
Fritids- og Idrætspolitik.
Vi tilstræber at holde to-tre ledermøder i løbet af spejderåret. Ca.
halvdelen af lederne deltager, og det er svært at få flere med. Vi
mener at det er vigtigt at lederne mødes på tværs af afdelingerne,
og vi kunne godt tænke os en snak om, hvordan det kan lade sig
gøre.
Vi planlægger en fælles sommerlejr for alle afdelinger i uge 28. Det
er en god mulighed for at store og små spejdere og ledere kan mødes og hygge sig sammen.
Der har i årets løb været arbejdsweekend i Bakkehytten, hvor et
entusiastisk hold har lavet diverse vedligehold og ikke mindst
fyldt brændeskuret op med kløvet brænde. Bakkehytten er efterhånden lejet ud mange weekender, og det er et stort arbejde at holde hytten ren og pæn.
Vores kasserer gennem mange år har valgt at stoppe for denne
gang. Vi vil gerne sige stor tak til Jan for en meget kompetent og
omhyggelig indsats. Jan vil bl.a. blive husket for at have været
med til at gøre gruppen gældfri.
Der skal også lyde en særlig tak til vores formand Lisbeth, som gør
et stort arbejde for at holde sammen på tingene.
John Mathiasen og Torben Christensen, gruppeledere
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Beretning fra Mikroerne
I januar 2016 var der ca. 14 børn og der kom flere til frem til sommerferien så vi var ca. 20 børn. I august 2016 rykkede de fleste op,
og der var 6 tilbage. Det er nu en lille gruppe vi har, da der er 11
børn og vi er 6 ledere.
I foråret har vi taget kommunikationsmærket, hvor vi har lavet
gæt og grimasser, lavet gækkebreve, telefonener af dåser, hånddukker og opført dukketeater. vi har også lavet mad på bål.
I maj var vi på den årlige Divisionsturnering i Mosbjerg, selv om
der var meget regn tog børnene det i stiv arm og var glade. Sidst i
juni var Mikroerne på sommer lejer sammen med minierne i Lunken, hvor vi overnattede i shelter og telte. Temaet for turen var indianer. Det var en god tur hvor der blev lavet rådyrkøller og svinemørbrad i jord ovn, som blev spist lørdag aften.

Efter vi startede op i august og frem til nu, er der blevet arbejdet
med klar dig selv. Vi har lært at binde tørklæde, binde snørebånd,
pakken en taske til tur og første hjælp. Der var gruppetur i oktober
hvor temaet var Olsenbanden. Der blev lavet græskar til halloween
og bål hygge. Der blev jule hygget inden vi sagde tak for 2017 og
på gensyn i 2018.
Nu er vi kommet godt i gang med 2018 og vi glæder os til at vi kan
tilbringe tiden ude med en masse skønne børn og aktiviteter.
Charlotte Nielsen, mikroleder
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Beretning fra Minierne
Hos minierne er der 23 spejdere, lidt mindre ind sidste år, og ledere Gitte og jeg (Torben). Men heldigvis har vi 4 gode hjælpere, fra
troppen/ Klan. Astrid, Jesper, Thomas og Jamie.
Det betyder meget at, vi kan være en i hver patrulje. For når vi er
så mange, er det svært at få ro. Derfor prøver vi at, dele dem op og
fordele os i hytten. Det giver mere ro!

Divisionsturneringen foregik på Mosbjerg spejdercenter. Det gik
godt, med Lejrbål og dagsløb, løbet var i år flyttet op på Landbrugs
muset hvor der var løb i området. Der var traditionen tro tovtrækning om søndagen.
Tak til de forældre, der gav en hjælpende hånd, det er guld vær.
Igen i år vil vi spørge, om der er nogle forældre der kan hjælpe
med at stå post og lave aftensmad.

Vi har tit brug en ekstra hånd.
Sommerlejren gik til Lunken, sammen med mikroerne, der var Indianer på programmet. Her fik vi ekstra hjælp, af forældre. Der
blevet lavet dragter, skudt med bue og pil. Lavet totempæl, små
både og meget mere. Der blev stegt dyrekøller i jorden (på varme
sten) som vi spiste til aften.
Gruppeturen gik til Møllegården, her mødte vi Olsen banden. Så
gik det løs med masser af opgaver, der skule løses, for at gennemføre et stort spil. Vi gik tur i mørket, for at de ikke skal være bange
for det.
Og tak til Veteraner og bestyrelse, der planlægger og ikke mindst,
står i køkkenet og varder os op!
Plus der i år var rigtig god forældre opbakning også på aktivitet
siden. Vejret var også heldigvis med os så vi kunne være ude, da
hytten var i det mindste.
9
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Sommerlejren bliver i uge 28. Fra 7 juli til 10 juli. Vi skal til Thorup
hede i Dronninglund storeskov, og vi skal sove i telt. På sommerlejren skal vi tilbage til middelalderen, så det skal nok blive spændende. Det er den plan, vi arbejder på. Men den er ikke helt på
plads!
Til sidst vil jeg opfordre jer forældre til at gå ind i bestyrelsen. Vi
har brug for, at i bakker op om det

vi går og laver. Vi er nogen, der bruger mange timer på gruppens
arbejde. Så vi håber nogen vil give en
hånd med, så vi får en god bestyrelse. Plus vi skal lave nogle penge, ved Brønderslev Marked, så økonomien også hænger sammen.
Torben Christensen, minileder

Beretning fra Juniorerne
Vi var et lille hold før sommer, da vi kun havde en ”gammel” spejder mens resten var oprykkere. Vi deltog i Divi 2017, hvor vi for
første gang havde et løb som kun var for Juniorer. Her skulle man
snige sig ind til posterne rundt omkring i byen og på pladsen. Selv
om vi ikke vandt løbet var det alligevel en stor succes, til gengæld
fik vi revanche til tovtrækningskonkurrencen som vi vandt i år.
Sommerlejren var i år en kanotur på Uggerby å, hvor vi havde en
lidt dårlig start på selve kanoturen, med et stor skybrud lige efter
vi havde sat ud på åen. Men da vi først var igennem dette og havde fået noget tørt tøj på igen, så forløb resten af turen fint. Der blev
badet meget frivilligt og ufrivilligt i åen. Da vi nåede til oprykningsturen havde vi én der rykkede op, men fik til gengæld en hel

flok oprykkere fra Minierne. Det betød at vi nåede op på omkring
10
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20 spejdere igen. Vi startede efterfølgende med kniv, økse og sav
bevis som vi plejer for at gøre klar til båltændermærket.
På gruppeturen var temaet Olsen banden og vi så i den forbindelse
Olsen banden i Jylland som forberedelse til turen. Noget af det
som var en stor succes var den brætspilsbaserede måde at slå sig
ud til poster på.

Herefter blev der dannet fire patruljer. Vi gav os i kast med at tage
et Trangia-mærke. Det bød på lidt af hvert, fra kogte æg, pandekager til gryderetter. Herefter blev det tid til at jule, igen i år bød det
på både juleklip og julebag. Efter jul startede vi med vores årlige
kuglebane konkurrence. Her var der resultater fra få sekunder op
til tæt på et minut. Herefter arbejdede vi med førstehjælp. Midt januar havde vi vores tilbagevendende spilleaften, da denne tur altid

er en stor succes. Vi har lige afsluttet et duelighedstegn, kultur og
samfund, hvor vi blandt andet har været på byvandring for at kigge på nogle af de historiske bygninger i Brønderslev og lavet og
opført små sketches på baggrund af spejderloven. Vi ser nu frem til
nogle flere duelighedstegn hen over foråret og til sommer hvor vi
skal på en fælles sommerlejr til Toruphede med de andre afdelinger.
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Mohikanerne
Mohikanerne består af Ejner, Emilie og Mikkel og har ca. 10 års
samlet erfaring som spejdere. Vi går ind for samarbejde og sammenhold og har det derfor altid sjovt til møderne.

Hvad laver man i troppen?
Nu er mohikanerne jo en patrulje i troppen men hvad går vi

egentligt og laver? Vi har vores månedlige kampen om Doris,
hvor alle patruljer i troppen kæmper mod hinanden om en læderlap på bordbenet Doris. Vi laver både større og mindre opgaver og det kan være alt fra en vandrestok til en vindmølle. lige
præcis kampen om Doris er en disciplin mohikanerne har været
gode til på det sidste og vi har vundet de sidste 4 gange. Så vi vil

gerne vise hvad vi har lavet.

Kampen om Doris
I oktober gik kampen om Doris ud på at lave en vandrestok. Mohikanerne løb med sejren da vi havde en veludført vandrestok.
Vi snittede sirlige mønstre samt læder dekoration. Derefter blev
vi sammen enige om at sømme de to Divi
læder mærker på vores vandrestok. Alle i
Mohikanerne var glade for sejren.
I november lavede vi blandt andet også et
sjovt og udfordrende brætspil. Brætspillet
var en spejder udgave af Junior Matador
hvor man i stedet for grunde kunne købe
spejder relaterede ting som en kniv, tør-

klæder, Doris, Bakkehytten og Mette og
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Johns varevogn. Vi har indtil videre haft muligheden for at nyde
spillet en gang og vi hyggede os meget.
Til vores juleafslutning i december hyggede vi os også meget.
Mohikanerne stillede nemlig op med en masse underholdning i
form af ”Find rosinen i rebkassen.” Som er en spejder fortolkning
af find mandlen i risalamanden. Der gik dog lidt mere konkurrence i legene da vi præsenterede ”hold liv i dit lys” for de andre
patruljer i troppen. Det gik flyvende for os.
Næsten lige så flyvende som vores vindmølle da den omsider
kom op og stå. Vindmøllen blev bygget over to patruljemøder i
samarbejde med Lærken. Vi blev oven ud lykkelige da vi så vingerne på den old style mølle tage sine første sving. Godt forarbejde på det første møde sikrede en stensikker sejr.

Kollektiv
Lidt før påskeferien har troppen tradition for at holde kollektiv.
Til kollektiv bor hele troppen i hytten uden nogen form for voksne og vi må derfor klare os selv men
det plejer jo også at lykkedes. Kollektiv
er noget man som junior ser meget

frem til og det er der god grund til fordi det er rigtigt hyggeligt og sjovt at bo
i hytten sammen med ens kammerater.
Den daglige kost snakker vi ikke højt
om men det var ikke den sundeste kost
vi levede af. Vi er fælles om at lave
mad, handle ind og gøre rent.
14
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Lærken
Vi er en patrulje på 3 Nikolaj, Jesper og Cecillia vi har i et halvt
kun været to, da Nikolaj skulle gå til skuespil i stedet for spejder,
men nu er vi 3 og hygger os meget. Vi elsker kampen om Doris da
den altid udfordre på nye måder men det har kun lykkes os at vinde 2 gange, men det begrænser os ikke for at klø på og gøre vores

bedste. I løbet af året har hver patrulje lavet et løb, vi skulle lave
løb i oktober hvor posterne gik ud på at binde knob, lave en træbuk og fragte vand med hvad man havde i på sig, som referere til
spejdernes motto ”vær beredt”. I øjeblikket laver vi vindmøller
sammen med mohikanerne, men vindmøllerne er stadig under udvikling. Nu skal vi snart på ”nak og æd” tur i bakkehytten hvor vi
blandt andet skal lave kanelsneglskonkurrence, vi håber det bliver

hyggeligt og sjovt. Vi håber stadig på at vores planer om en vandretur kan blive til noget, efter som at vi alle kan lide at går ture og
tage mærker.
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Huronerne
Vi er en social patrulje, der har det godt med de andre patruljer.
Som når vi én gang om måneden har det, vi kalder ”Kampen om
Doris” er vi hverken dårlige tabere eller vindere. Vi er pt på en anden plads efter Mohikanerne.
Vi arbejder også sammen med de andre patruljer. Som da vores PL

teamede op med PL og PA fra Mohikanerne til Divi og fik en 1.
plads.
Vi synes klart i patruljen, at man burde blive tropsspejder. Det er
superhyggeligt og man får en masse nye venner – både dem der er
ældre og dem der er yngre.
Man lærer også en masse færdigheder, som man kan bruge i det

virkelige liv. Som når vi f.eks. er på Wilderness tur eller til Kollektiv. Eller hvis man er så heldig at opleve den legendariske tømmerflådetur.
Som I kan læse, kan vi godt lide at tage på tur i Troppen. Det kan
du også være med til, hvis du en dag bliver tropsspejder.
Her i Troppen er vi inddelt i patruljer, som vi er i, når vores to fan-

tastiske ledere, Mette og John, ikke har lavet et program til os.
Hver patrulje har også et lokale, som man kan være i. Hvis man
ønsker det, kan man dekorere og pynte det, så man føler sig glad
og velkommen som spejder.
Det var alt fra os i Huronerne. Vi håber på at se dig som tropsspejder en dag!
16
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Klan Yggdrasil
Klan Yggdrasil består af 5-10 unge drenge. Det er forskelligt, hvor
meget folk er aktive.
Klan Yggdrasil har lavet Divisionsturneringen 2017, hvilket var en
stor succes hos tropsspejderne i Vendelbo Division. Vi synes selv,
det har været en fantastisk oplevelse. Det var et godt løb, men i

2018 har vi valgt at trække os tilbage, så andre grupper kan få muligheden for at lave et godt løb.
I Klanen går vi 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. Svedehytten har fået lagt

tag og der er nu blevet lavet vægge. Og der ses frem til at der bliver støbt gulv til foråret.
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 sommeren 2017 var vi på sommerlejr i Østrig i 10 dage. Vi var 11
deltager. Det var en meget vellykket tur. Der var forskellige oplevelser som at leve ”Off the grid” og bo midt inde i Salzburg med
10 min til centrum. Hver dag blev brugt på at oplever en seværdighed i området omkring Salzburg.
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Man kan se sommerlejr som en gode afslutning på nogle gode års
samarbejde i Klanen. Men vi ser frem til nyt liv, når de næste fra
Troppen rykker op.

Liste over årets bedrifter
•

Oprykningstur: 21/8

•

Brønderslev Marked: 2-4/9

•

Gruppetur: 30/9-2/10

•

Divisionsturnering: maj

•

Svedehytte: påsken og efterårsferien

•

Sommerlejr: juli

Jeppe Dalsgaard Hougesen
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Troppen på Divisionsturnering
I maj måned samledes alle spejderne som sædvanligt til årets Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Eller det vil sige næsten
alle. For storspejdernes Divi startede på Sindal Station. Her ventede der dem store problemer – regeringen ville sælge Vendsyssel..
Da spejderne mødtes på Sindal Station blev de mødt af embeds-

mænd fra Indenrigsministeriet, der fortalte at man havde problemer med at få finansloven til at hænge sammen og derfor havde
besluttet at sælge Vendsyssel. Det ville både indbringe nogle penge
her og nu. Og man ville også i fremtiden sparer mange penge, når
man ikke længere skulle holde Vendsyssel i gang.
For at overholde de demokratiske spilleregler, ville man nu give

spejderne to døgn til selv at undersøge forholdene i Vendsyssel og
derefter give deres mening om, hvad der ville være bedst at gøre –
sælge eller bevare.
Spejderne fik nu udleveret en mappe med alle mulige oplysninger
om Vendsyssel. Statistik over befolkningen, togplaner, kort, artikler fra aviser og meget mere. Klar til at undersøge mere i Vendsyssel tog de toget til Skagen.
Undervejs kunne de læse artikler om, at Trump var interesseret i at
bygge et Trump Tower på Grenen. Der var også en Arabisk prins,
der var interesseret i at købe Vendsyssel og så indrette hele området til jagt. Der var også artikler om, at Frederikshavn Byråd så
mange muligheder i Vendsyssel, så der var mange ting at overveje
for spejderne.
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I Skagen skulle de gå langt ud på havnen til havnekontoret. De
skulle undersøge hvor mange forskellige firmaer, der holder til på
havnen. Bagefter skulle de forberede spørgsmål til havnefogeden.
Han sad på sit kontor og passede sin vagt. Da alle spejderne kom,
fortalte han om alle de krydstogtskibe, der anløber havnen – 50
stykker om året og rigtig mange turister, der handler i Skagen.
Han fortalte, at Skagen Havn laver 2000 arbejdspladser.

Bagefter gik spejderne ud til Skagensspejdernes hytte og overnattede. Næste morgen, meget tidligt, var vi igen klar på Havnen.
Nu skulle vi lave førstehjælp, så alle kan lære at klare sig, selv om
der ikke kommer nok læger til Vendsyssel.
Bagefter tog vi toget til Ålbæk. Her gik vi ud til Knasborg Å. Hvis
vi ville over den, skulle vi bygge en bro. Det var også en forbere-

delse på, hvordan vi skal klare os, hvis ikke der kommer nok ingeniører til Vendsyssel.
Da vi var kommet over åen, kom vi til madposten. Her skulle vi
lave noget mad, hvor de lokale råvarer indgik. Det er et område,
mange mener, vil kunne være med til at udvikle Vendsyssel. Så
der blev samlet gran til suppe og the og pyntet madder med skov-

syre og bøgeblade – alt sammen meget lækkert.
Så gik vi ud til stationen og tog toget til Frederikshavn. Her ventede en stor dobbeltdækkerbus os. Nu blev vi kørt på sightseeing
gennem Frederikshavn og hørte om Flådestationen som arbejdsplads og de mange turister, der besøger Bangsbo og Bunkersmuseet. Vores tur sluttede på Knivholt Hovedgård.

Her holder Energibyens sekretariat til. Så alle spejderne var ude at
20
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lære om vedvarende energikilder på energi-stien.
Efter fælles aftensmad gjorde vi klar til Borgermøde. Her kom embedsmændene fra Indenrigsministeriet igen og der kom en byrådspolitiker fra Frederikshavn Byråd. Nu skulle alle patruljer fremlægge deres vurdering af mulighederne for Vendsyssel. Alle var
meget positive og troede helt klart på en fremtid for Vendsyssel.

Alt blev omhyggeligt skrevet ned. Og en måned efter Divi, tog
dem der havde lavet løbet, ned og fremlagde det for Udviklingsafdelingen i Frederikshavn Kommune. De syntes, det var meget lærerigt og interessant at høre, hvad unge mennesker mener om
fremtiden i Vendsyssel.
Efter Borgermødet kom bussen igen – meget forsinket – og omkring midnat lørdag var storspejderne også fremme på Mosbjerg
Spejdercenter. Heldigvis havde de andre i gruppen slået telte op til
os, så vi kunne bare kravle i poserne.
Næste formiddag var der tovtrækning. Det gik rigtig godt for Juniorerne. De fik 1. pladsen. Stort tillykke til dem. Men det er ikke
Troppens spidskompetence.
Efter vi havde ryddet op på lejrpladsen var der præmieoverrækkelse. Det gik rigtig godt for os. Mohikanerne fik 1. pladsen. Og
Viben fik en delt 2. plads. Stort tillykke til jer alle.
Så var det bare at sige farvel og tage hjem efter en spændende, anderledes og begivenhedsrig Divisionsturnering.
Mette Tolstrup, tropsleder
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Divisionsturnering
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Tropstur til Hellum Bakker
Sidst i juli tog Troppen på tur til Hellum Bakker. Syv friske spejdere mødtes på Banegården i Brønderslev og tog bussen mod Hellum. Efter et kort ophold i Mettes Butik begav de sig mod shelterpladsen på Brøndbakvej.
Her fik man indrettet sig og spist madpakker inden Mette og John

kom. Så fik vi tændt bål og havde lidt aftenhygge, inden folk kravlede i poserne.
Næste morgen spiste vi og fik pakket sammen. Så tog man rygsækken på nakken og begav sig mod dagens udfordring. En times tid
senere var man fremme hos Lars, der er adventureekspert. Han
havde lavet forskellige baner til os.

Vi delte os i to hold. Det ene startede med at få klatreudstyr på. Så
skulle man efter tur klatre op i et højt træ. Øverst hang en klokke,
som man skulle op og slå til. Det klarede alle.
Det andet hold skulle lave kommando-kravl på en wire spændt ud
over en lille sø. Det gik også rigtig godt, selv om nogle fik våde
fødder undervejs.

Bagefter fortsatte vi op til Mette og Johns gård. Her spiste vi frokost, inden vi skulle op i skoven og lave vores bivuakker klar.
Da vi kom ned igen var der lidt afslapning og en tur rundt at kigge, inden vi skulle i gang med bål til aftensmaden. Jeppe og Mathias fra Klanen kom også forbi.
Da vi havde spist var der desværre flere der fik hjemve og blev

hentet. Men resten af os fik lavet pandekager og sad omkring bålet
24
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og fortalte ”Fortsætter historier” Det var rigtig hyggeligt.
Der var ikke alle der havde mod på at sove oppe i skoven, så det
endte med at vi alle sov oppe på loftet.
Næste morgen lavede vi fladbrød over bål til morgenmad – det var
rigtig lækkert. Så skulle vi op og rydde bivuakkerne væk – forhåbentlig kommer vi igen en gang og får prøvet at sove oppe i sko-

ven.
Så var det ved at være tid til at gå mod bussen i Hellum. Og snart
var vi hjemme efter en hyggelig tur, hvor vi lærte lidt om at være
på tur i Troppen.
Mette Tolstrup, tropsleder
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Juniorsommerlejr
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Klanens sommerlejr til Østrig

Den 7. juli tog klan Yggdrasil på sommerlejr til Østrig, nærmere
bestemt Salzburg.
Klanen tog afsted med deres to tropsledere, Mette og John, deres
datter Signe, samt niecen Karoline. I alt var de 11 rejsende og de
var afsted i 10 dage, hvor de oplevede den smukke natur rundt om

Salzburg og byens charme.

Afrejse fra Aalborg
Toget gik fra Aalborg station kl. 22.00 og spejderne skulle i alt stige
om 6 gange. Da toget gik om aften, var der mulighed for at sove
hele vejen.
Da vi ankommer til Salzburg, mødes vi med Signe. Efter en kort

frokostpause og en lille gåtur mødte vi vores kontaktperson Hr.
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Weil, der havde arrangeret transport for os alle op til hytten der lå
LANGT oppe i bjergene. På daværende tidspunkt havde der været
tørke i Østrig. Så der var meget varmt!

Dag 1
Den første dag skulle bruges på at handle ind og udforske det område vi boede i. Mette, Karoline, Signe & Jeppe blev hentet af Hr.

Weil og så blev vi hurtig klar over, at der var langt til et rigtigt supermarked. Så der blev handlet ind til 4 dage i bjergene. Hvilket
tog en del tid. Da vi kom tilbage var det tid til at gå en tur og se
den nærliggende by, Koppl.

Her er vi på vej op til byen i 30 graders varme! Så folk har smidt
trøjen for at få deres bronz on. Der var 30 minutters gang til Koppl.
Her kunne man få Leberkäse og der var et meget lille supermarked, hvor man kunne købe det mest nødvendige. Vi fandt ud af, at
herfra kunne man tage en bus lige ned til Salzburg centrum, hvilket vi blev meget glade og lettede over.
30
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Dag 2
Vi bestemte, at vi skulle se udsigten fra det højeste bjerg i Salzburg
området, Untersberg, og det blev en skøn dag, hvor vi oplevede
Salzburg fra oven.
Vi bestemte, at det ville tage for lang tid at gå derop, så vi valgt at
køre op med en bjergbane og nød vores frokost på toppen. Der var

også en lille restaurant, hvor det blev indtaget Apfelstrudel med
mere.

Dag 3
Vi gik hver dag ned til bussen for at komme ud af byen, men denne gang skulle vi langt. Vi skulle besøge den ældste saltmine i Østrig. Salzwelt var en gammel saltmine, der var blevet lukket i 1600tallet og derefter var blevet brugt til underholdning for den finere
del af befolkningen. I dag er den åben for alle og det var en kæmpe

oplevelse.
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Det var også dejligt at
komme lidt under jorden, så man kunne
blive kølet lidt ned.
Vi spiste frokost ved
en lille jernalderby,
der lå ved siden af

minen.
Her er udsigten fra vores spisested ned over Salzburg, hvorfra vi
også kan se over på det bjerg vores egen hytte ligger ved.
Da vi skulle ned i minen, var det vigtigt at have en dragt på, der
skulle beskytte tøjet mod salt.

Der skulle udleveres mange størrelser, hvor nogles passede bedre
end andres.
For at komme ned i minen var det bygget rutsjebaner, så man blev
fri for at gå. Hvilket falder i selskabets smag og lige i Klan Yggdra-
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sils ånd! Der var også mange gode snakke om, hvem der skulle køre med hvem og hvor hurtigt man kunne køre.
Det var en sjov dag, men det var også den længste dag vi havde og
derfor var folk udmattede da vi kom hjem.

Dag 4
Det er vores sidste dag i hytten og vi bestemmer os for at dele os
op.

Mette, John, Karoline, Thomas, Jamie, Signe & Jeppe bestemte sige
for at tage til Ebenau.
De andre blev hjemme for at sove og gå til Koppl efter Leberkäse.
For at få et overblik over den meget autentiske østrigske by valgte
vi at gå op på en udkigspost der lå bag ved byen.
Det var en frisk gåtur.
33
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Eftersom Ebenau er en lille lokal by holdt det lille, meget lille, bageri lukket midt på dagen for at holde frokostpause. Derfor måtte
vi spiste på den lokale kro, hvor vi fik Wurst med Sauerkraut mens
vi ventede.

Om aften var der bål og lækker fællesmad for at sige farvel inden
vi skal flytte ind til byen.
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Dag 5

Så var det tid til at sige farvel til hytten. Der bliver gjort rent og
tømt ud. Mette og John kørt med Hr. Weil og alle rygsækkene,
mens vi andre kørte med bussen. Vi mødes i centrum og gik tilbage til vores nye hytte der kun lå 10 minutters gang fra centrum.

På vej blev vi enige om at se den smukke have, hvor filmen ”The
Sound of Music” er filmet. Det var meget smukt, men meget varmt
eftersom der var høj sol og over 30 grader. Så vi gik hurtigt videre.

Vi brugt resten af dagen på at handle ind og indrette os i vores nye
hytte. Vi blev meget overrasket over hyttens størrelse. Den var 4
etager og vi fik hele hytten for os selv.
35
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Dag 6
Vi havde bestemt os for at tage på markedet, så vi skulle tidligt op.
Efter at folk havde fået købt det de skulle, mozartkugler, tørklæ-

der, kantareller til aftensmaden osv. Derefter skulle vi besøge den
ældste fæstning i Europa.
Udsigten er helt fantastisk fra fæstningen, hvor der også var mulighed for at besøge fæstningens museum. Hvilket var en spændende oplevelse. Udstilling var om 2. verdenskrig og hvilken rolle
fæstningen spillede under den.
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Men en endnu mere spændende oplevelse var at se den gyldne
Spar i Mozarts hus, hvor der blev købt en kvart liter fløde til vores
kantarelsovs.

På markedet var der også blevet købt rådyrpølser, som blev indtaget til en fælles frokost på torvet hvor den allerførste Mozartkugle

blev solgt.

Efter en lang dag med lange gåtur gennem Salzburgs gader, var
der brug for afslapning. Som foregik efter Mettes yoga instruktio-

ner. Det var så for alle dem der kunne holde sig vågne.
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Dag 7
Den sidste dag i Østrig blev brugt på at gøre rent i hytten og besøge et smukt udkigspunkt i byen.

Udsigten var fantastisk, og vejret var perfekt!
Udover den gode udsigt, skulle vi også til Østrig der er kendt for
sin ØL. Så vi tog på Stigel ølmuseum.
Der var selvfølgelig også smagsprøver.
Man kan heller ikke tage til Østrig uden at få en Schnitzel og et
godt glas hvidvin.
Derefter gik vi fra restauranten og ned til stationen. For at tage toget
hjem til Danmark.
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Afrejse fra Salzburg
Det var en god rejse hjem,
hvor der var gode muligheder for at sove. Lige
bortset fra, at vi kom til at
sove på stationen i München. Hvor vi mødte en

sur togkontrollør, som
ikke ville have, at vi sov
der.
Vi var tilbage i Brønderslev kl. 17.00 så folk kunne komme hjem og
få aftensmad.
Vi vil lige takke Karoline mange gange for en helt fantastisk tur!

Du var en fantastisk rejseleder og vi håber, at du har haft en lige så
god tur som os. Vi håber ikke det er sidste gang vi skal på tur sammen.
Kh. Claes, Mathias, Thomas, Christian, Magnus, Jamie & Jeppe
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Spejdernes Lejr 2017
Midt i juli oprandt endelig dagen, hvor vi skulle afsted til Sønderborg og møde de andre 40.000 spejdere, der også skulle på Spejdernes Lejr 2017.
Vi mødtes på Banegårdspladsen sammen med de andre spejdere
fra Brønderslev Kommune. Endelig kom busserne og de blev hur-

tigt fyldt med grønne og blå spejdere.
Nogle timer senere nåede vi frem til lejrpladsen. Her stod John og
Jeppe og tog imod os og viste vej op til vores egen, lille lejrplads.
De var kørt derned dagen før i varebilen og havde fået alt vores
grej kørt ind på pladsen. De havde også slået teltene op - det blev
vi rigtig glade for, da der allerede efter 5 minutter på pladsen kom

den første regnbyge, noget der kom til at kendetegne hele lejren.
Efter regnen fik vi slået vores mastesejl op. Pladsen var så lille, at
det ikke rigtig kunne være der, men da vi fik det lidt ind over de
andre telte, kunne det lige være der. Og vi fik gravet en lille bålplads, helt ude i hjørnet, ud mod den store vej - så det blev nogenlunde lovligt og vi var sikker på publikum, hver gang vi lavede
mad.
Vi ville ikke lave særlig meget lejrplads, så da vi havde mastesejlet
oppe, hentet noget brænde, og sat vores campingbord og - stole op,
var vi klar til at gå ud at kigge på lejren.
Vi fandt vores underlejrtorv med madudlevering, cafe og lejr-info.
Bagefter var vi nede og kigge på lejrens centrum med Spejdersport,
55 Grader Nord og selvfølgelig Støvlen lejrens vartegn. Der var og40
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så fuld gang i at få de forskellige aktivitetspladser gjort klar, så der
var meget at gå at kigge på.
Så skulle vi tilbage og begynde på aftensmad. Og som altid på de
store lejre er brændet vådt, så det krævede heftig viftning for overhovedet at få gang i bålet.
Og da vi skulle op og hente mad, fandt vi hurtigt ud af, det ikke

var en gourmet-oplevelse, der ventede os, selv om lejrkogebogen
var fyldt med rigtig mange spændende opskrifter. I supermarkedet
kunne vi få det billigste brød, pålæg og minimælk - som det eneste
mælkeprodukt overhovedet og så masser af kikærter og spelt. Og
så var der kartofler, gulerødder og løg og en lille portion kød - ca.
80 g per person.
Så lejrkogebogen lagde vi hurtig til side og så brugte vi vores fantasi og fik lavet en sammenkogt ret med mange grøntsager og kikærter og lidt kød som krydderi - og sådan var det stort set resten af
turen - ind imellem var vi heldige, at der var lidt agurk eller ost til
at være dagens kulinariske overraskelse, og sidst på lejren masser
af chilisauce.
Søndag var vi nede at se på Fab Town. Det var et aktivitetsområde,

hvor man kunne arbejde med teknologi og science. I løbet af lejren
skulle der bygges shelters og en gammel pansret mandskabsvogn
skulle udvikles til et mobilt patruljelokale. Vi prøvede at lave et
elektronisk duelighedstegn og fik kigget lidt på, hvad der ellers var
mulighed for.
Søndag aften åbnede lejren med det officielle lejrbål. Det tager selv-

følgelig lang tid at få 40.000 spejdere samlet. Vi gik fra alle under41
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lejrene af nøje planlagte ruter, så alle kom rigtig ind på pladsen.
Der var specielt at se alle de mange forskellige uniformer og tørklæder og det var også et fint show - og heldigvis var der tørvejr.
De næste dage var spejderne rundt på aktiviteter. Onsdag var der
underlejr dag. Det var Sønderjysk Daw. Der skulle vi forberede os
til en ringrider-turnering og lave sønderjysk kaffebord. Vores klyn-

ge - det vil sige alle os fra Brønderslev Kommune - skulle lave to
stridsheste, udsmykning og kampråb og udvælge os et mesterhold.
Der var et rigtig godt samarbejde så vi fik lavet et godt hold og var
bare klar til turneringen.
Desværre var der meget varmt og meget svært at se, da vi var til
turneringen, så vi tog ret hurtigt hjem.

Ugen gik hurtigt og snart blev det tid til at pakke sammen og tage
hjem. Vi kunne ikke få varevognen ind på pladsen, før alle spejderne var taget hjem. Så vi besluttede at gå ud med alt vores grej og så
parkere varevognen udenfor lejren, så vi kunne køre, når vi var
klar.
Lørdag aften gik vi til det store afsluttende lejrbål - vemodigt at

tænke på, at det snart var slut efter mange oplevelser.
Man kunne sidde at tænke tilbage på, hvor hurtigt det blev rutine
at gå rundt i mudder hele tiden. Og glæde os over, at der langt om
længe blev lagt flis omkring toiletvognene, så man ikke skulle
igennem ½ meter mudder.
Glæde sig over at der ind imellem var tørvejr. Være taknemmelige

for at vores lejr lå på en bakketop og vi havde fået vores mastesejl
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med - ellers havde det været ret uoverskueligt, når man så hvor
meget vand, de slåssede med nede i sumpen.
Vænne sig til sammenkogte retter med masser af kikærter og flåede tomater. Vide at hvert bål krævede stabil viftning og altid have
masser af kløvet brænde til tørring. Og have en patruljekasse fyldt
med spelt, kikærter og chilisauce til at tage med hjem.

Lede efter spejderne, når de var ude at kigge på de søde finnepiger og samle sammen til deres internationale venskabsmærke.
Tage en daglig runde omkring Spejdersport og sidde lidt i læ på en
cafe.
Lære alle de andre spejdergrupper i kommunen at kende og hjælpe pigespejderne fra Hjallerup med at få styr på deres telte.

Bruge en dag som hjælpere på en post, hvor 3000 spejdere skulle
lære at folde traner i småregn og blæst.
Melde os til vagtkorpset og bruge en hel nat med at patruljere og
finde ud af at vores mobiler var døde og lommelygten ikke virkede, så heldigvis mødte vi ingen banditter, men vi fik en masse god
snak.

Mange, mange minder fra en stor, spændende, våd og god lejr.
Den sidste dag pakkede vi det sidste telt sammen og fik det sidste
grej fragtet ud til varebilen. På den allersidste tur kom der et skybrud, så alle var totalt gennemblødte - 15 min før vi skulle ned til
bussen. Så efter en hurtig omklædning til det absolut sidste tørre
tøj gik vi ned til bussen.

Den var så kun 2 timer forsinket, så vi fik taget inderlig og grundig
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afsked med pladsen. Så kom bussen og vi kunne endelig sætte os
ned og sove til vi landede i Brønderslev og blev hentet efter en begivenhedsrig og god sommerlejr.
Mette Tolstrup, tropsleder

Oprykningstur
Den 20. august var Brundurs Gruppe på oprykningstur i Grindsted plantage, som gruppen har gjort de sidste mange år.
Dagen starter med at hele gruppen mødes i Grindsted plantage. vi
var omkring 50 deltager med leder og unger.
Vi startede ud med et løb hvor der var blandede holde af grenen,

hvilket fungerer rigtig godt. de små lær nogle nye at kende og de
gamle får ansvar og bliver bedre leder.
på løbet skulle de slå med en kroketkølle som patruljen selv har
designet. Der var nogle gode stor spejder som var gode til at sikre
at alle i patruljen prøvede at slå.
Når patruljen havde slået sig hen til en bue og igennem den, kunne

patruljen gå hen til posten der lå et sted i Grindsted plantage.
Nogle af posterne var at bygge en bro, lave statements, himmelgang & en ny opførelse af de tre bukkebruse.
Bygge bro: hele patruljen skal arbejde sammen om at komme fra
den en bakke og til den anden ved at bygge der egen bro ud af rafter.

Statements: patruljen skulle udøve nogle statements, som hvis pa44
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truljen var med til åbningen af Storebæltsbroen.
Så var der tid til frokost, hvor ungerne have deres egen madpakke.
Himmelgang: ungerne skulle få en af patruljens medlemmer til at
går uden at ramme jorden. hvilket ungerne synes var vildt sjovt
men også lidt hårdt og svært.
De tre bukke bruser: ungerne skulle lave deres egen fortolkning af

eventyret og vise det for en leder.
Derefter var der en årlige tradition i Brundurs Gruppes oprykningsritual, hvor det er muligt for forældre at være med. De skal
flyve med en svævebane hen over Grindsted Sø og blive modtaget
af deres nye venner.
Efterfølgende var der kage, kaffe og saft serveret af vore bestyrel-

sen.
Tak for en god oprykning!
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Gruppeturen til Møllegården
Hvad får man, hvis man tager en elastik, en dykkerdragt, en pistol
og 80 spejdere? Alletiders gruppetur sammen med Olsen Banden!
I starten af oktober var vi på vores traditionsrige Gruppetur. I år
skulle vi hjælpe Olsen Banden med at begå et kup, der skulle være
kuppet over alle kup.

Tidligt lørdag morgen, da alle var samlet, kom Olsen Banden og
bad om hjælp til at begå kuppet over alle kup.
Spejderne blev delt ind i hold. De skulle starte med at lave en bil
ud af en WC-rulle, som de skulle bruge til at komme rundt og samle ting til kuppet. Når de var klar, kom de op i et telt, hvor der lå
en stor spilleplade. Her skulle man slå og flytte sig rundt med bi-

len. Hvis man landede på et felt, hvor man kunne få hjælpemidler,
gik man ud og fandt det sted i området, hvor det foregik.
F.eks. skulle man skyde med Nerf gun for at få en pistol. Eller man
skulle trække Mettes varebil igennem en bane for at få en lastbil.
Eller sy knapper i en jakke for at få en frakke. Der var rigtig mange
hjælpemidler, der skulle samles, så holdene drønede frem og tilba-

ge mellem spillepladen og de mange steder, man kunne få hjælpemidler.
Man kunne også lande på forskellige lokaliteter, hvor kuppet foregik eller blev planlagt. Det kunne være Kjeld og Yvonnes lejlighed.
Her kunne man sidde i stuen og sy tøj eller hatte til Yvonne. Eller
prøve at begå indbrud i Cigarforretningen. Her var der fyldt med
cigaretter og tobak og man skulle lave en tang til at fiske mønter
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ud med.
Til frokost var vi heldige, at ”Brundurs Pølsevogn” kom forbi. Så
var der varme hotdogs til alle.
Ud på eftermiddagen var alle hold kommet godt igennem deres
kup og Olsen Banden kom og roste dem. ”Der var meget potentiale og mange, der måske kunne komme i lære hos Olsen himself”

udtalte en imponeret Olsen til de stolte spejdere.
Så var der afslapning i soverummene, inden vi fik lækker aftensmad. Det var Olsen Bandens livretter, så der var tarteletter, flæskesteg og is.
Senere var minierne ude at gå i mørke og kigge på stjerner, mens
mikroerne lå i soveposerne og hyggede sig med højtlæsning og

snolder.
Juniorerne og storspejderne var ude på smuglerjagt og tævemanøvre. Det var et svært terræn at gemme sig i, så tolderne snuppede mange af smuglerne. Og det var ikke nemt med tævemanøvren,
da der kun var en stor græsplæne, hvor alle kunne ses. Men spejderne fik sig kæmpet igennem og klarede aftenens strabadser.

Næste morgen ryddede vi op og tog afsked efter endnu en rigtig
god og spændende Gruppetur.
Mette Tolstrup, tropsleder
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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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Bonussiden
En ny sektion, som vi fylder med diverse
guldkorn
Tips og tricks til en mere plastfri hverdag
Sine Beuse Fauerby giver herunder sine bedste råd til, hvordan du
kan reducere dit plastforbrug derhjemme.
1. Genbrug dine indkøbsposer når du handler ind.
Hvad enten du bruger poser af stof eller plastik, så sørg for at bruge dem igen, hver gang du handler. Du kan evt. stille dig selv en
udfordring og se, om du kan undgå at købe nye indkøbsposer i et
år.
2. Undgå engangsplast
I nogle sammenhænge er det den letteste løsning at bruge engangsplast. Men undgå som hovedregel engangsservise, sugerør
og flaskevand.

3.Giv emballagen tilbage
Hvis du en engang imellem slukker tørsten med en flaskevand på
farten, så brug Dansk Retursystem, så dit affald kan blive til nye
flasker. Du kan også aflevere dine brugte skønhedsprodukter i Matas, hvis varen er købt i en af deres butikker.
4. Undgå personlig pleje med mikroplast
Gå efter plejeprodukter, som enten har Svanemærket eller EUBlomsten.
5. Køb mindre tøj med polyester
Undgå at købe for meget tøj, der er lavet af polyester, og sørg for,
at det du køber er af ordentlig kvalitet. Så holder det også længere.
6. Smid hundelorteposen i skraldespanden
Det er vigtigt, at bionedbrydeligt plast også puttes i skraldespanden. Selvom det er bionedbrydeligt, kræver det nemlig et særligt
komposteringsanlæg at nedbryde plasten.

www.dn.dk
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Sådan overlever du et hajangreb
Det er måske ikke hver dag, du møder en haj. Men
hvis du gjorde - så vil det da være super praktisk, at
vide hvordan man slipper for at blive dens frokost.

Der findes åbenbart op til 400 forskellige hajarter - men kun 20 af
dem er kendt for at angribe mennesker. Det gør dem altså ikke
mindre frygtindgydende. Så derfor bringer Spejder.dk her en servicemeddelelse til, hvordan man overlever et hajangreb. Bare hvis
du nu møder en på dit næste adventurespejderløb.
Så hvis du ser en haj, som kommer imod dig, så skal du ikke gå i
panik eller prøve at svømme væk fra den. For det første, så ligner
du endnu mere et bytte, og for det andet, er hajer bare lidt hurtigere til at svømme, end mennesker er.
Hvis du så kommer op at slås med en haj, så skal du gå efter at
ramme den på dens mest følsomme punkter, som er spidsen af næsen, øjnene og dens gæller.

www.spejder.dk
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Onkel Alfred
Lige så sjov
som altid!
Hvorfor har skyen matematik?
For at lære at regne.

Hvad hedder en gris på Mars?
Marsvin
- Jeg fryser.
- Så gå hen i hjørnet. Der er 90
grader.
Hvad sagde den ene væg til
den anden?
- Vi mødes på hjørnet.
Hvad sagde den ene lygtepæl
til den anden?
- Skal vi gå ud sammen?
Alle børnene gik hjem fra
stranden, undtagen Åge. Han
blev jagtet af en måge.
Alle børnene spiste popcorn,
undtagen Bella. Hun spiste
Nutella.
Hvad sagde bien, da den fløj
forbi spejlet?
- Hej Ib
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Hvad kan danskerne som
svenskerne IKKE kan?
Dyrke radiser i nationalfarve.
Hvilket motto har de i
Frederikshavn og Helsingør?
Hold byen ren - følg en
svensker til færgen!
Hvad er forskellen på den
afskyelige snemand og en
intelligent svensker?
Den afskyelige snemand er set
op til flere gange!

