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Redaktionen 

Nu er endnu et halvt år gået i Brundurs Gruppe, og som du kan 

læse inde i bladet, har det været et halvt år fyldt med masser af ak-

tiviteter og ture i alle afdelinger.  

Der er blevet afholdt kursusdag, taget duelighedstegn, danset til 

amerikansk musik på juniorernes vintertur og skabt respekt hos 

kinesiske autoriteter.  

Derudover har dele af alle afdelinger deltaget på årets divisions-

turnering i Mosbjerg, som i år havde ”Ønskeøen” som tema. Det 

var en god weekend, hvor både mikro og trop vendte stolte hjem 

med præmier.  

Nu nærmer sommeren sig, og dermed også årets sommerlejre. 

Gruppelejren går i år til Lyngperlen, mens troppen og klanen tager 

til Norge. Begge lejre skal helt nok blive fyldt med begivenhedsrige 

og aktivitetsfyldte dage! 

Redaktionen vil hermed ønske alle en rigtig god sommer og god 

fornøjelse med bladet! 

Deadline næste nummer: 1. november 2013 

Ansvarshavende redaktør 

Signe Tolstrup Mathiasen 

signe.t@mathiasen.mail.dk 

21774638 
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Columbus kombinerer en dyb teknisk ekspertise 

på Microsoft Dynamics med brancheviden og for-

retningsmæssig best practice, og dermed kan vi 

understøtte vores kunders ambitioner og hjælpe 

dem med at skabe konkurrencefordele. 

www.columbusglobal.com 

http://www.columbusglobal.com/
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Nyt fra formanden 

Hej ”Hyl”  

Siden sidst har vi fået afholdt vores årlige kursusdag, som i år fore-

gik d. 16. marts i Hytten i Jyllandsgade. Vi var en stor flok, som 

havde en rigtig god dag, hvor vi fik fastlagt årets møder, og hvor 

vi fik bemandet alle vores udvalg. Desuden blev alle ”næsten” ud-

dannet til Falckreddere, idet vi havde besøg af Bjarne Falckmand 

til et kursus i førstehjælp. 

Årets Divisionsturnering er vel overstået, medaljehøsten kunne 

vist have været bedre, men når alle har haft en god tur, er resulta-

tet vel i bund og grund underordnet. 

Ellers er det jo en rigtig travl spejderperiode vi går i møde, med en 

gruppesommerlejr, som i år går til Lyngperlen ved Frederikshavn. 

Seniorerne tager et smut til Norge for at vandre lidt i fjeldene, og 

de har været så søde at invitere troppen med på turen. Begge lejre 

bliver med garanti fyldt med mange oplevelser for både store og 

små.     

Årets oprykning står også snart for døren, og mon ikke der er man-

ge af vores poder, der ser frem til at blive en af de ”store” igen. 

Markedsgæsterne på Store Brønderslev Marked skal igen i år have 

fornøjelsen af friskbrygget kaffe og lækker kage fra vores Kaffe/

kage telt. Derfor vil der inden sommerferien komme sedler ud til 

alle med info om vagtplaner mm. Ligesom tidligere er det først til 

mølle princippet, der gælder, så det er bare med at være vaks, hvis 

ønskevagten skal besættes.                                      

Lisbeth K. Thastum                
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Nyt fra Mikroerne  

Vi er på nuværende tidspunkt 19 mikroer. Lige nu nyder vi det go-

de vejr, og vi er stort set ude hele tiden. I april var vi på tur i Bak-

kehytten, hvor vi bl.a. lavede stearinlys i glas med pynt fra naturen 

og drager. Der var gang i bålet hele tiden begge dage, og det blev 

et hyggeligt samlingspunkt for alle. Det var dejligt, at så mange 

havde lyst til at deltage – faktisk var der kun én mikro der ikke 

kunne komme med. 

I maj måned drog 10 mikroer på Divisionsturnering med spejdere 

fra resten af Brundurs gruppe. 

Temaet i år var Ønskeøen. Fredag aften skulle teltene rejses og der 

skulle pakkes ud og findes pladser i teltene. Lørdag gik det meste 

af formiddag og eftermiddag med at løse poster på et stort løb. Al-

le posterne handlede om Ønskeøen – på én post skulle mikrodren-

gene over en sump på mælkekasser, på en anden skulle man forsø-

ge at ramme en krokodille med gummistøvler og på en tredje skul-

le der lyttes til en historie og huskes ting i rækkefølge. Der var otte 
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poster i alt. Mikroerne var delt i to hold og måtte følges med deres 

ledere, som dog IKKE måtte hjælpe med at løse posterne. Det var 

nu heller ikke nødvendigt for mikroerne kunne selv – faktisk så 

godt at det blev til en DELT 2. PLADS i løbet, og dem der skulle 

dele, var Mikro hold 1 og Mikro hold 2 fra Brundurs… MEGET 

FLOT! På Divisionsturneringen er der hvert år en tovtræknings-

konkurrence – her kom mikroerne i finalen og fik en flot 2. plads. 

På vores mandagsmøder har vi gennem de sidste 2 måneder arbej-

det med natur, og vi har netop afsluttet duelighedstegnet Natur 

Basis og det betyder, at mikroerne skal have et nyt mærke til uni-

formen. Vi har bl.a. lavet naturmad, samlet og talt om affald/

nedbrydning af affald i naturen. Vi har været på baseløb med na-

turposter og meget andet. 

Der er nu ikke længe til sommerferien og sommerlejren, der i år 

går til Lyngperlen – husk at I stadig kan nå at melde jer til. 
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Mandag d. 17. juni holder vi forældremøde. Vi vil gerne invitere 

forældre og søskende med til mødet. Der vil blive givet informatio-

ner om bl.a. sommerlejr, marked, oprykning mm. 

Efter oprykningen flyttes tidspunktet for Mikromødet. Mødet vil 

fortsat være om mandagen, men bliver fra kl. 17.15 til 18.30 – altså 

en halv time senere. Vi ved, at det kan være besværligt for nogen 

at ændre på tidspunktet, men vi ledere kan næsten ikke nå det til 

16.45, da flere arbejder eller læser i Aalborg. 

Husk, at det altid er muligt at tage en ven med, hvis der er én, der 

har lyst til at se, hvad vi laver hos Mikroerne. 

      Thomas K, Kenth, Jamie, Janne og Betina 

Bemærk 

Efter oprykningen flyttes mødet 

til mandag kl. 17.15-18.30 
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Hej minier! 

Efter en lang vinter, eller bare et meget koldt forår, er det blevet tid 

til at komme ud i naturen, og tid til at have bål og bygge med raf-

ter. 

Det at være mini spejder, skal være sjovt, og man skal også prøve 

nye ting, så man lærer noget. Vi arbejder i patruljer, det kræver, at 

man samarbejder, men betyder også, at der er brug for alle. Fordi 

alle har noget, de er gode til. Det er så vores opgave som ledere, at 

hjælpe patruljerne og spejderne til at løse de opgaver, de kommer 

ud for. 

Vi har også en spejderlov. Den siger, at man skal være en god kam-

merat, og at man skal være hensynsfuld og hjælpe andre. Det bety-

Nyt fra Minierne 
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der jo også, at vi som spejdere, ikke mobber hinanden. Det kan væ-

re svært at holde spejderloven. Men vi lover hinanden, at vi gør 

vores bedste for at holde spejderloven. Kan du ikke lige huske, 

hvad der står i spejderloven, kan du finde den bag på den lille bog 

”Flammen”. 

 NU når divisionsturneringen er ovre, er det også tid at kigge frem-

ad mod sommerlejren. Turen går til Lyngperlen. Det er også nu, at 

der skal betales til sommerlejren, pengene skal sættes ind på grup-

pens konto. Er seddelen blevet væk, kan du finde den på gruppens 

hjemmeside. Selv om tilmeldingsfristen er ovre, kan man stadig 

tilmelde sig. Der vil blive afholdt forældreinfomøde i juni, hvor vi 

også taler om sommerlejren. 

Husk, at hvis du skal rykke op efter ferien, skal du derefter til spej-

dermøde om onsdagen. D. 24. august er der oprykningstur. 

Mette-Lene, Mads, Daniel og Torben 
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Juniorer på tur til Sæby 

Den første weekend i februar var juniorerne på tur til Sæby. Vi tog 

et tog til Frederikshavn, hvorefter vi skulle med bussen til Sæby. 

Vi tog den forkerte bus, og var derfor nødt til at køre via Aalborg, 

spild af tid!  

Da vi kom derop pakkede vi ud, og vi skulle sove i dobbeltkøjer, 

det var rigtig hyggeligt! Om eftermiddagen slog vi med hunde-

pisk, lavede bedemøller, drømmerfangere og nøgleringe og smyk-

ker af cykelslanger.  

Vi fik burgere til aftensmad. Efter aftensmaden skulle vi på natløb, 

og da vi kom hjem havde lederne arrangeret amerikanerfest, hvor 

vi dansede stoledans, stopdans, limbodans, ballondans og meget 

mere. Vi spiste chips og drak cola og punch. Udenfor sneede der. 

Om morgenen stod vi op og gjorde rent. Mens vi ventede på at 

skulle gå til toget, kastede vi snebolde på taget, vi forsøgte at ram-

me skorstenen, men det var svært!  

Det var en rigtig god tur, fordi vi også fik lov til at hygge ovenpå, 

hvor vi spiste vores slik og drak sodavand.  

Bæveren 
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Juniorernes patruljetårne  

Da mødet startede fik vi af vide af Mette, at vi skulle lave raftetår-

ne. Der kom også en ny pige ind i vores patrulje. Vi startede med 

at lave vores raftetårn, da de andre var ved at være færdige , fordi 

at vi hyggesnakkede og legede på gyngen og karrusellen!... Rafter-

ne vi byggede tårnet af var meget tynde, men vores tværstivere var 

over dobbelt så tykke. Vi kom på en 2. plads i at pakke tårnet hur-

tigst sammen” Og så legede vi munke-leg. Det var sjovt.  

 

Pasta med kødsovs!  

Til dette møde skulle vi lave pasta med kødsovs. Som forberedelse 

til en af posterne på Divi 2013. Vi lavede maden på ”nye” trangiae-

re med gas. Vores pasta med kødsovs blev super god! (Den bedste, 

hvis vi skulle sige det!)  

 

Fakta om seje spejdere! 

Os i denne patrulje har gået til spejder: 3 uger, 1 dag, 4 år, næsten 3 

år og 3 år – og vi synes det er super fedt!  

 

Den seje patrulje Odderen: Benedicte, Astrid, Cecilie, Emilie og Nanna 

En hilsen fra Odderen 
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Vinterhike 

Vi kørte fra Brønderslev til Klokkeholm, hvor vi skulle på Vinterhi-

ke. Temaet for Vinterhiken var Hobitten. Det var en speciel hike, 

fordi det var fra klokken otte om aften til midnat. Vi havde ikke 

hjemmebanefordel, fordi det var i Klokkeholm, det havde Danner-

høj – og de vandt, men patruljerne fra Brundurs tog en 2. og en 3. 

plads.  

Det var mega sjovt, men også hårdt og udmattende. På en af po-

sterne lavede vi bål, og Magnus lærte et nyt trick med øksen! De 

tog tid på, hvor hurtigt vi kunne lave bål. På en anden af posterne 

fik Brundurs rekorden, på denne post skulle vi ved hjælp af mæl-

kekasser lave et transportbånd, for på den måde at komme over 

åen og tilbage igen. På en af posterne lavede vi sværd, som endte 

ud med at blive til krykker, fordi vi fik ondt i fødderne, fordi vi gik 

en omvej! Vi kom først hjem til Spejdergaarden klokken halv et, 

fordi der var langt tilbage, men så fik vi varme boller og kakao 

med flødeskum. Det var mega sjovt og vi vil helt sikkert med igen.  

Hjorten 
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Algade 1, Brønderslev 

Tlf. 98 82 06 60 
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Opslagstavlen 

Fjällräven bukser sælges 

Flotte og praktiske busker i 

Fjällrävens stof, G-1000, som er 

en meget slidstærk blanding af 

polyester og bomuld, så tæt væ-

vet, at det er vindtæt, og det kan 

gøres næsten vandtæt vha. en 

voksbehandling. Begge par har to 

sidelommer, to baglommer, en 

skjult og en synlig lårlomme og 

en mindre lårlomme, som passer 

til en lommekniv.  

Det mørkegrå par er af modellen 

Karla Zip-Off, hvilket betyder, at de 

er med aftagelige ben, og derved 

let kan ændres til shorts. 

Begge par er i str. 34. 

 

Mørkegrå nypris ca. 1000 kr. 

Sælges for 500 kr. 

 

Sandfarvede nypris ca. 900 kr. 

Sælges for 400 kr. 

 

Kontakt Signe Tolstrup Mathia-

sen på tlf. 21 77 46 38 
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Juniorer på Divi 

Divituren gik til Mosbjerg. Vi startede med at slå lejr. Juniorerne 

skulle lave et Windys Hus (bivuak), vi skulle dog ikke sove i den. 

Om aftenen skulle vi have lejrbål, og til dem der havde lyst, var 

der varm kakao. Næste dag var der flaghejsning kl. 9.00, bagefter 

skulle vi på løb.  

Den første post skulle vi på klokkeblomstopdagelse! Det gik ud på 

at vi skulle finde nogle ting der var gemt inde i skoven. Næste post 

skulle vi lave et klokkeblomstbur af træ og reb. Næste post skulle 

vi lave mad på trangia, det var pasta med kødsovs. Der var en 

mand, som ville bestemme det hele, så vores patrulje kaldte ham 

sørøver. Men det smagte stadig godt. På den sidste post vi nåede, 

fordi vi sad og ventede i 45 minutter, skulle vi gå på elastik.  

Så gik vi tilbage til lejren, hvor vi lavede aftensmad, det smagte 

rigtig godt, fordi Ditte var køkkenchef. Så var der tovtrækning, 

hvor vores mikro og minier gik videre til finalen, men vandt des-

værre ikke noget! Næste dag var der præmieoverrækkelse. Så skul-

le vi hjem  

Kristine og 

Frederikke 
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Tropspatruljen Viben, deltog i Troppens konkurrence på divisions-

turneringen. Fredag aften gik med at lave bivuakker, senere drog 

de af sted på natløb. Lørdagen gik med et dagsløb rundt på Ønske-

øen. De gjorde de rigtig godt og kunne tage glade hjem med en 

sølvplade til deres stander for en flot 2. plads.  

Redaktionen 

Viben vandt 2.pladsen på Divi 
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Troppen bygger tømmerflåder 

Troppen har travlt med at forberede sig til ”Spejd er supersejt tur”. 

I år skal det være ekstra super- supersejt, så nogle af patruljerne 

bygger tømmerflåder. Der bliver eksperimenteret med mange for-

skellige modeller. Nogle satser på få store tønder, andre på mange 

små og endelig er der nogle der afprøver flamingo. De, der ikke 

har tømmerflåder, skal sejle i kano, når vi alle midt i juni tager til 

Uggerby Å for at sejle. Vi starter fra shelterpladsen ved Sindal og 

ender – hvis alt går godt – ved shelterpladsen ved Mosbjerg. 

Vi glæder os rigtig meget og håber at kunne vise billeder fra turen i 

næste nummer af Præriehylet eller på hjemmesiden brundurs.dk. 

 

 

 

 

 

Thomas og Markus fra Lærken 
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Jaimie, Mathias, Claes og Mikkel fra Mohikanerne  

Rasmus og Jonas fra Lærken 
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Fredag aften i pinsen mødtes juniorerne på banegårdspladsen for 

at tage på den årlige ”Spejd er sejt tur”. Vi tog bussen til Hellum. 

Efter et kort ophold i grøntsagsbutikken, hvor alle fik et æble eller 

banan til turen, var vi klar til at begive os ud i bakkerne.  Efter en 

god travetur igennem den flotte skov med alle de nyudsprungne 

bøgetræer, var vi fremme på Mettes gård. Her spiste vi først vores 

velfortjente madpakker. 

Så skulle vi til at finde nogle goder steder til vores bivuakker. 

Drengene ville helt op på bakken bag Kirsebærøen og pigerne 

valgte pladsen bag den gamle hule. Der blev bygget nogle gode 

bivuakker – troede vi. Men midt om natten vågnede drengene ved, 

at hele deres presenning var ved at blæse af, fordi vinden stod lige 

ind. Så næste dag fik de den tøjret med nogle gode, store storm-

pløkke. 

Da vi var færdige med at bygge mødtes vi ved shelteren, inden vi 

gik en runde, så alle vidste, hvor man måtte færdes. Da vi kom helt 

Juniorer på ”Spejd er sejt” tur 
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op på bakken og listede rundt i kanten af havremarken, så vi en 

stor flok krondyr ovre i skoven. De stak af, da de så os, men vi nåe-

de vist alle at se dem inden. Da vi kom ned, var der bål og varm 

kakao, inden alle var klar til at kravle i poserne. 

Næste dag var vi klar til en rundtur i Kejser Changs rige. Her skul-

le vi både møde munken, industrien, militæret og måske også ma-

fiaen. Så vi skyndte os at lave vores hatte klar og så drog vi af sted. 

Ved industrien skulle vi hjælpe med at kortlægge nogle olieborin-

ger og senere skulle vi hjælpe med at finde ud af hvilke træer, der 

voksede i kejserens skov. 

Ved militæret skulle vi alle i god træning, fordi der var problemer 

med at mafiaen hærgede. Så alle skulle være i god form, så de kun-

ne være klar til at kæmpe mod mafiaen, hvis den kom i vores om-

råde. Så vi skulle løbe op af Tarzanstien, så hurtigt vi kunne og så 

løbe ud på et kæmpestort træ, der var væltet. De hurtigste kunne 

gøre det på lige godt ½ minut. 
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Ved munken skulle vi igennem en helt tæt skov, hvor man næsten 

ingenting kunne se, og finde nogle pandafælder, som mafiaen hav-

de lagt ud. Heldigvis fandt vi dem alle sammen. 

Så var det ved at være tid til frokost. Så vi gik ned til lejren og fik 

lavet bål. Nogle samlede skvalderkål, mælkebøtter og skovsyre 

som vi brugte som salat til vores fladbrød. 

Efter frokost holdt vi lige pause i solen, inden vi igen gik i gang. Vi 

skulle hjælpe industrien med at lave rislamper. Så vi satte os op i 

traktorvognen og blev kørt op til skoven. Her skulle alle fælde 

nogle små birketræer, så vi fik pinde til at bygge med. Da vi kom 

ned igen, fik vi dem bundet sammen og beklædt med silkepapir. 

Det blev nogle rigtig fine lamper. 

Bagefter kom munken og spurgte, om ikke vi ville lære at lave mo-

saikker af farvede ris. Det ville alle gerne, så der blev lavet nogle 

fine billeder af pandaer, fisk og meget andet. 
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Til aften fik vi ristaffel ved kejserens palads. Da vi havde ryddet 

op, var vi klar til lejrbål. Her fik vi sunget mange sange. Desværre 

vidste det sig, at mafiaen var trængt ind i vores område, så vi var 

nød til at forlade det hyggelige bål og begive os op i Troldeskoven, 

for at se hvad de lavede. Her var der fuld gang i narkosalget, så vi 

fik travlt med at hjælpe med at smugle narko og sprængstoffer for-

bi tolderne. Det gik rigtig godt, selv om der var nogle, der skreg i 

vilden sky, hver gang de så tolderne. Da vi kom ned igen, var der 

varm kakao, inden alle faldt omkuld i bivuakkerne. 

Næste morgen bagte vi fladbrød til morgenmad og sad og nød en 

dejlig sommermorgen, inden vi skulle i gang med at pakke vores 

bivuakker sammen. Det gik rigtig godt, så vi var hurtigt færdig. 

Pigerne nåede også at lave vores specielle ”Spejd er sejt tur-

mærke”. Det blev rigtig fint. 

Så sagde vi farvel og begav os af sted til bussen. Det var en rigtig 

flot tur gennem bakkerne. Da vi næsten var nået til Hellum, så vi 

pludselig bussen komme. Heldigvis var nogle af storspejderne – 

der havde været ude og hjælpe med smuglerjagten – foran, så de 

spurtede ned i byen så vi fik stoppet bussen i sidste sekund. Så de 

juniorerne, der gik bagerst, måtte løbe så hurtigt de kunne det sid-

ste stykke for at nå bussen. Heldigvis kom alle med. 

Så vi er enige om, at det var en rigtig god spejd er sejt tur igen i år 

og vi håber, der også bliver en næste år. 

Juniorerne 
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Der bliver to sommerlejre for tropsspejdere i år. Vi er nogle der 

deltager i gruppens lejr ved Lyngperlen. Her glæder vi os til at mø-

de elvere, orker og alle mulige andre væsner – måske også en rig-

tig levende mikrospejder. Vi ser også frem til, at vi skal på vores 

egne hike. 

Efter gruppelejren er vi nogle, der skal på lejr til Norge. Her tager 

vi sammen med Klan Yggdrasil til Rjukan. Vi sejler til Larvik, hvor 

vi skal møde nogle norske spejdere, der hjælper os med overnat-

ning – vi kommer ind med båden kl. 2 om natten! Næste dag tager 

vi toget til Rjukan. Her har vi også kontakt med de lokale spejdere, 

der vil hjælpe os med at finde god overnatning. I Rjukan skal vi op 

på Gaustatoppen – herfra kan man i klart vejr se en sjettedel af 

Norge. Vi skal også se museet på tungtvandsfabrikken, køre i svæ-

vebane, være i fjeldet og forhåbentlig også fiske. 

Så vi regner med det bliver en god og spændende sommer for 

troppen, så vi er klar til at tage imod mange nye spejdere efter 

sommerferien. 

Tropsledelsen 

 

 

Troppen klar til årets sommerlejre 



 29 

Præriehylet—nr. 1—sommer 2013—95. årgang 

Den sidste weekend i januar deltog Ditte, Signe og Thomas fra klan 

Yggdrasil sammen med deres ven, Alexander, på natløbet Wasa 

Wasa. Ruten gik gennem Rold Skov til Skørping. Undervejs var 

der fem store poster med klipposter indimellem. Selve temaet var 

cykelløb, så på de fem poster byggede vi, trin for trin, en cykel. 

Først en drikkedunksholder, dernæst sadlen, så forgaflen og på 

post fire stellet. På post fem blev der skuet, savet og hamret da alle 

delen skulle samles, så cyklen endelig kunne prøvekøres. Alexan-

der fik æren og vi andre tre kom med opmuntrende tilråb, da han 

ræsede af sted i mørket. Heldigvis holdt den, hvilket nok primært 

skyldes at både Alexander og Thomas er et par dygtige HTX elever 

og derfor forstod, hvordan det hele skulle laves. Herefter kunne vi, 

omkring kl. 3 om natten, endelig få aftensmad. Sjældent har skip-

perlapskovs smagt så godt!  

Efter aftensmaden startede ”point løbet”, hvor man selv bestemte 

hvor mange poster, man ville tage. Der var både døde og levende 

poster i området omkring Skørping, men vi nåede kun én, hvor vi 

lavede et meget flot knobjul. Omkring kl. 6 søndag morgen gik vi 

ind på Skørping skole, hvor vi skulle sove. Her nød vi en kop varm 

kakao, inden vi udmattede kravlede i poserne. Vi fik dog kun om-

kring en times søvn, før vi blev vækket igen. Inden præmieover-

rækkelsen var der fælles morgenmad og tid til at snakke lidt med 

de andre deltagere og se deres cykler, som var samlet foran skolen. 

Vi endte på en 6. plads ud af 11 hold, hvilket vi var nogenlunde 

tilfredse med, især fordi der kun var 30 point mellem os og dem, 

der kom på 3. pladsen. Det allervigtigste er jo alligevel, at man har 

det sjovt og hygger sig, hvilket vi bestemt gjorde på vores lille 

hold! 

Klan Yggdrasil 

Klan Yggdrasil på Wasa Wasa 
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Zhang og Dynastiet 

 En klandyst i strategi, opfindsomhed, kreativitet, fysik og samarbejdsev-

ner. Der bliver tema, tempo, udklædning og masser af spritnye udfordrin-

ger. 

Sådan læste vi på KFUM-spejdernes hjemmeside om den nye klan-

dyst ”Zhang og Dynastiet” og tænkte, at det da helt sikker var no-

get for os i Klan Yggdrasil. Derfor tog Ditte, Thomas og Signe fre-

dag d. 19. april toget mod Glumsø station på Sjælland for at se, 

hvad det nu var for noget, de grønne spejdere havde fundet på. 

Rent praktisk var det en 28 timers klandyst, inklusiv lidt søvn. Det 

hele foregik på Næsbycentret og gik ud på, at skabe respekt hos de 

fem vigtigste kinesiske autoriteter: Kejser Tao, General Zhu, Triade

-boss Chung, Industrimagnat Mr. Chop-Chop, og Munk Mafu. 

Man kunne enten gå efter at blive en af de fem delvindere, ved at 

være den klan med flest respektpoint hos en enkelt autoritet, eller 

man kunne gå efter at blive den samlede vinder ved at balancere 

sin indsats hos alle fem og derved opnå det højeste samlede antal 

respektpoint. 

Der var blevet udviklet en særlig hjemmeside til dysten, hvor de 

fem autoriteter kunne udbyde aktiviteter, som klanerne så kunne 

byde point for at få. Når man havde vundet en aktivitet skulle den 

udføres i et bestemt tidsrum, hvorefter man fik point, som man og-

så kunne se på hjemmesiden. På den måde kunne alle hele tiden 

følge med i hver enkelt klans placering. Nogle aktiviteter krævede 

en bestemt uddannelse, som blev udbudt af ”Folkeuniversitetet” 

og varede omring 15 min. 

Løbet startede lørdag morgen i højt solskin som varede hele dagen. 

Der var enorm god stemning og lynhurtigt gang i en masse aktivi-

teter. Vi startede med at bygge en tømmerflåde til militærets krigs-
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flåde, men da vi kun var tre, tog det desværre lidt længere tid en 

planlagt. Søsat blev den da og den sejlede som en drøm tværs over 

søen over til generalens fortøjningsplads. Vi fik den godkendt, 

selvom vi blev kritiseret for ikke at have været til rekruttræning og 

derfor havde ”en holdning som en regnorm!”. 

Herefter tog vi en del uddannelser, så vi var klar til en masse akti-

viteter. Ret hurtigt stod det dog klart for os, at det var hos munken, 

vi klarede os bedst. Her var stemningen stille og rolig, hver halve 

time blev der ringet med den store tempelklokke og ved indgan-

gen var der bedemøller og bedeflag. Vi lavede vores egen teblan-

ding, brugte meget tid på at dreje en skål at af stykke træ, som blev 

rigtig flot. Vi hjalp også industrien med at kortlægge olieboringer 
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og hen imod aften gav vi militæ-

ret en chance til og bød på at la-

ve en del af maden til aftens 

festmiddag i anledning af kejse-

rens fødselsdag. Dette betød, at 

vi skulle lave ikke mindre end 

200 grillspyd og have dem fær-

dige i løbet af to timer. Heldig-

vis var vi to patruljer om det, og 

med hjælp fra både generalen 

og en munk nåede vi det til fest-

middagen. 

Søndag morgen startede aktiviteterne op kl. 6 og nu havde vi en 

klar plan. Vi fokuserede udelukkende på Munk Mafu, gik på glas-

skår, lavede en bedemølle udsmykket med kinesiske tegn, en ris-

mosaik, flettede en lille kurv af cykelslanger og løste gåder og ho-

vedbrud. Det viste sig at betale sig, for til præmieoverrækkelsen 

søndag kl. 13 var vi den klan, som havde opnået flest respektpoint 

hos Munk Mafu! Glade og stolte kørte vi den lange vej hjem i toget 

efter en sjov, begivenhedsrig og inspirerende weekend i selskab 

med en masse dygtige grønne spejdere! 

Husk på, at en mand med kun én spisepind, er en sulten mand. Og ikke 

mindst: At det ikke altid betaler sig at vente med sælge skindet til panda-

en er skudt. 

Klan Yggdrasil 
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Efter indstilling fra Gruppen modtog Torben d. 21. maj kommu-

nes frivillighedspris, som gives til frivillige ledere, der gennem en 

årrække har udmærket sig ved: 

At samle trådene og koordinere arbejdet i foreningen. 

At udvise evne til at være et samlende midtpunkt. 

At være engageret, positiv og medvirke til at skabe gode resulta-

ter inden for det frivillige foreningsliv. 

De kriterier syntes vi i høj grad, at Torben levede op til, da han 

igennem flere år har været den samlende tråd i gruppen, både når 

det gælder om at arrangere ture og sommerlejre og de daglige gø-

remål i hytten.  

På sommerlejren i 2012 var 

Torben også det koordineren-

de centrum. Her var han ikke 

bleg for at lave havregrøden 

eller tage opvasken. Eller teste 

tømmerflåden, da den skulle 

sættes i Ålbæk Bugt (den holdt 

ikke). 

Derudover er Torben altid ro-

lig og fattet, men har også let 

til smil, så det er altid en fornø-

jelse at være sammen med 

ham.  

Et stort tillykke med den vel-

fortjente pris lyder fra Grup-

pen og redaktionen! 

Torben modtog frivillighedspris 
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Kursusdagen lørdag den 16. marts forløb rigtig godt. Der var god 

tilslutning, og vi fik lavet ny udviklingsplan, opdateret udvalgene 

og ikke mindst hygget os sammen med god mad. 

Det lykkedes også at få en falckmand til at komme med et lynkur-

sus i førstehjælp. Det var rart lige at få genopfrisket, hvordan det 

lige er med aflåst sideleje og hjertemassage. Alle dukkerne overle-

vede øvelserne. 

Vi fik en god snak om ledersituationen, og vi har besluttet at lægge 

ekstra fokus på at skaffe flere ledere, idet nogle af de unge ledere 

forlader Brønderslev efter sommerferien. Der er en risiko for, at de 

tilbageværende ledere løber sur i det, og det vil vi gerne tage i op-

løbet. 

DDS udviklingskonsulent, Leon Träger, besøgte os på et kombine-

ret leder- og bestyrelsesmøde den 28. maj. Han havde et fint oplæg 

med mange gode ideer til, hvordan vi kan få flere med både som 

assistenter og daglige ledere. Et af tiltagene bliver at få nogle inte-

resserede forældre med på ture, løb og andre spændende ting. For-

ældre skal ikke blive forskrækket, hvis John eller Torben er i 

hytten, når de henter deres børn. Det kan være, at han bare vil by-

de på en kop kaffe og snakke lidt om det. 

Torben har fået kommunens fritidspris for sit kæmpestore og man-

geårige arbejde i Brundurs Gruppe. Vi var ca. 12 ledere og besty-

relsesmedlemmer med til uddelingen i Dronninglund Golfklub. 

Lisbeth og Jan havde arrangeret aftensmad i Jyllandsgade bagefter, 

og vi havde en rigtig god aften. 

God sommer til alle. Det kan være, vi ses på lejr. 

Torben og John 

Nyt fra Gruppelederne 
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Tørklæder  70.- kr. 

Knobbånd 10.- kr.  

Sangbog 60.- kr.  

 

Brundurs Gruppes T-shirt 50.- kr.  

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

Depotsalg fra spejderhytten  
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Onkel Alfred 

- lige så sjov som altid 

Den lille myg var taget ud på 

sin første flyvetur. Da den kom 

hjem igen spurgte mygge-mor: 

"Hvordan gik det så?" Myggen 

svarede: "Fint, alle folk klappe-

de ad mig."  

Hvad sagde det ene sandkorn 

til det andet? 

Svar: ”Jeg tror, vi er omringet! ” 

Hvad sagde kannibalen, da 

han så nogle spejdere ligge i 

deres sovepose ude i naturen?  

Svar: "Uhm… forårsruller"  

Hos lægen: 

- Doktor! Du må hjælpe mig. 

Jeg ryster helt vildt på hænder-

ne. 

- Sådan rigtig vildt? 

- Jeg kan sætte tråd i min syma-

skine, mens den kører… 

På restaurant: 

- Tjener, må jeg bede om en 

kondivand? 

- Dem sælger vi ikke mere hr.  

- Hvorfor dog ikke?  

- Nej, folk løber fra regningen. 

Børnene havde lært om mag-

netisme i skolen. 

Næste dag skulle de have prø-

ve.  

- "Hvad er det, der starter med 

m og samler ting op?", spurgte 

læreren. 

- Halvdelen af klassen svarede 

"Mor!!" 


