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Redaktionen 

I dette nummer af Præriehylet har vi samlet nogle af højdepunkter-

ne fra sommerens og efterårets spændende spejderaktiviteter.  

I begyndelsen af sommerferien var mikro, mini, junior og storspej-

dere på fælles sommerlejr til Lodskovvad, hvor de blandt andet 

mødte en gruppe beduiner og var på udflugt til Skagen, til Brøn-

derslev marked blev der tjent penge i kaffeteltet og ved parkering 

og på Gruppeturen i oktober blev der bygget en tidsmaskine så he-

le gruppen kunne fejre juleaften sammen.  

Derudover har afdelingerne haft travlt med at tage dueligheds-

tegn, lære hinanden at kende i de nye patruljer og tage på ture.  

Alt dette og meget mere kan du læse om inde i bladet.  

 

Rigtig god fornøjelse! 

Deadline næste nummer: 1. maj 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 

Ja, så er det endnu engang blevet 

tid til et lille indlæg fra min side. 

Lad mig starte med at sige 1000 tak 

til alle de søde forældre, som gav en 

hjælpende hånd med i vores kaffe-

telt på årets marked. Jeres indsats 

er, som sædvanlig, en uvurderlig 

støtte og hjælp til gruppens økono-

mi. Det er ingen hemmelighed, at 

hvis ikke vi havde denne indtægt, 

ja så ville kontingentet for vores 

kære poder stige betragteligt. 

Når nu rosen hermed er givet kollektivt videre, er det måske også 

på sin plads at nævne, at selv om hjælpen var stor i år, kan der sag-

tens blive plads til flere hjælpende hænder og kagebagende mødre/

fædre. Jeg håber, at vi sammen gør næste års marked til en lige så 

stor succes, som det har været i år.    

Årets Gruppetur har også fundet sted. Stedet var det samme som 

de sidste mange år, nemlig FDF hytten ”Klitten”. Temaet i år var 

dog noget anderledes end det plejer at være, idet alle spejderne 

skulle igennem en snedigt konstrueret tidsmaskine, og da de kom 

ud på den anden side, var det blevet Juleaften, med alt hvad dertil 

hører af hygge.   

Storspejderne fik dog ikke lov til at julehygge hele natten lang, idet 
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de jo skulle på deres årlige tævemanøvre. Så mens de var ude for 

at finde guldbarrer og stjæle uldsnore (red. liv) fra hinanden gik 

køkkenholdet hjemme i varmen og forberedte pølser til den 

”hårdt” medtagne flok spejdere. 

Tilbage fra min side er der kun at sige tak for godt samarbejde 

sommeren over til alle, der er tilknyttet Brundurs Gruppe. 

Lisbeth K. Thastum                 
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Nyt fra Mikroerne  

Efter en helt fantastisk Oprykningstur i august måned med 11 gla-

de mikrospejdere, var vi klar til at tage hul på efteråret 2012.  

Vi startede med kun at være 6 mikroer efter oprykningen, men vi 

blev heldigvis hurtigt flere. Vi er nu 13 mikroer og håber på endnu 

flere. 

Vi startede med et tema, som vi kaldte ”HULEBOERE”. Vi brugte 

fire møder på dette tema og har bl.a. lavet forskelligt mad. Vi har 

lavet suppe, stegt en hel fisk og bagt fladbrød som vi spiste med 

smør, som vi selv havde kærnet. På et andet møde lavede vi sten-

økser som virkelig blev flotte. Vi har lavet bue og pil og ”er gået på 

jagt” med pusterør. Temaet har været rigtig godt og børnene har 

virkelig gået op i at lave de aktiviteter, der var planlagt. Det er en 

fornøjelse at lægge energi i planlægningen, når børnene viser så 

stort engagement. 

I starten af oktober tog vi forskud på Julen, idet 10 mikroer var 

med på vores Gruppetur, hvor temaet var Jul. Det var en rigtig god 

tur, hvor store og små spejdere i gruppen kom til at kende hinan-

den rigtig godt, og der var flere mikroer, der blev så rigeligt ser-

viceret af de store… 

På Gruppeturen blev det tydeligt, at den gruppe mikrospejdere vi 

har lige nu er en meget harmonisk gruppe, de er søde, interessere-

de og gode kammerater for hinanden. 

Efter efterårsferien startede vi op med vores første duelighedstegn 

”orientering”. I forbindelse med dette har vi bl.a. lavet vandkom-

pas, arbejdet med signaturer, retninger og verdenshjørne. Vi har 

været på skattejagt efter kort i gaderne omkring hytten, hvor der 

var indlagt små poster. 
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Som spejder er der nogle færdigheder, som der skal tilegnes, og 

det er vigtigt allerede i mikrogrenen at få kendskab til disse. Det 

betyder, at vi i efteråret har arbejdet med håndtering og brug af 

dolk, førstehjælp og senere skal bygge små projekter med rafter.  

D. 19. november skal vi på Falckstationen, hvor vi skal slukke 

brand med brandslukkere, og hvis vi er heldige, kan vi se en am-

bulance indvendigt. 

På møderne i december skal vi lave forskellige aktiviteter i forbin-

delse med julen og d. 17. december holder vi juleafslutning med 

pakkespil og juleknas. 

Det er rart, at vi er mange ledere omkring mikrospejderne, fordi vi 

på den måde bedre kan dele børnene op i mindre gruppe på 3-4 

stykker og de kan få den hjælp de har behov for, når vi laver de 

planlagte aktiviteter. Det betyder også, at vi ikke er så sårbare, når 

der er sygdom, skole eller arbejde, der er til hindre for at møde op. 
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For os ledere er det vigtigt, at der en plads til både aktiviteter og til 

leg og sjov, så vi forsøger hele tiden at tilrettelægge programmet 

ud fra dette. Vi vil de allerfleste gange være ude på et eller andet 

tidspunkt i løbet af mødet, så det er vigtigt at børnene har tøj med, 

der passer til årstiden. Vi forsøger ligeledes at komme i gang til ti-

den, fordi vi i forvejen ikke har så meget tid. Hvis der er noget I 

som forældre gerne vil tale med os om, så vil vi gerne at I kommer 

inden 16.45 eller at det bliver efter mødet - det giver mest tid til 

børnene. 

Vi har desværre måtte sige farvel til Thomas J som fast mikroleder. 

Thomas har travlt med skolen og har måtte prioritere i sin tid. Vi 

har dog en aftale om, at vi må ringe efter ham, når vi har behov for 

hans spejderfærdigheder… 

Husk at børnene altid gerne må tage kammerater med, hvis de har 

lyst til at snuse til, hvad vi laver. 

      Thomas K, Kenth, Jamie, Janne og Betina 
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En søndag morgen i juli samledes vi en stor flok mikroer, minier, 

juniorer, storspejdere og ledere – 43 i alt - for at tage på årets som-

merlejr til Lodskovvad. Det er en hytte der ligger syd for Skagen i 

nærheden af Råbjerg Mile, Danmarks største ørken. 

Da vi kom frem startede vi med at få alle vores telte slået op. Det 

tog lidt tid for vi skulle finde nogle gode pladser uden alt for man-

ge myrer – myrerne forsvandt mærkelig nok under lejren, de fore-

trækker måske mere fred og ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi byggede også et køkkenbord, og det skal være langt, hvis der 

skal være plads til så mange spejderrumper på én gang. Der blev 

også gravet bålpladser og hvad der ellers hører til på en lejrplads. 

Næste dag skulle vi alle forberede os på en dagstur ud i Den store 

Ørken. For ikke at blive helt stegt i solen, skulle alle lave et beduin-

tørklæde og et bånd til at holde det fast. Vi lavede også termopo-

ser, til at holde vores vandflasker kolde. Vi støbte tinmønter og 

brændte navneskilte og lavede blyanter, så vi kunne skrive hjem. 

Sommerlejr i Lodskovvad  
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Pludselig hørte vi musik i det fjerne. Den kom nærmere og nærme-

re og endelig kunne vi se en beduinkaravane. Det var Sheik Abdul-

lah den 3. der kom rejsende med sine mange koner. Han ville høre, 

om de kunne få lov at slå sig ned i vores oase og hvile lidt, inden 

de skulle videre til Den store Ørken. Det måtte de selvfølgelig ger-

ne, så vi hjalp dem med at slå deres store beduintelt op og få alle 

deres smykker, vandpiber, guldtelefon, borde og puder derind. De 

havde rigtig mange flotte ting med. 

De ville gerne lære os noget om deres land og hvilke eventyr, de 

fortæller der. Så vi lånte deres tøj og deres store eventyrbog. Så 

hver aften til lejrbål var der en gruppe, der opførte et af eventyrene 

fra bogen. Vi så både Lampens Ånd danse, mavedansere og de fyr-

retyve røvere. Det var nogle drabelige historier med prinsesser og 

masser af sabler. 

Næste dag var Sheik Abdullah den 3. meget fortvivlet, for en af 

hans koner var forsvundet i løbet af natten.  
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Det var nu ikke det store problem, for han mente, at hvis vi alle tog 

med ham ud i Den store Ørken, kunne vi sikkert hurtigt finde en 

ny kone til ham. 

Så vi fandt alt vores beduinudstyr og drog ud i ørkenen. Det var 

nu ikke solen, der brændte os – vi skulle nok hellere have lavet 

nogle regnslag – men lidt regn stopper ikke en flok friske spejdere, 

så vi kom hurtigt til ørkenen. Her skulle vi pejle os frem og nogle 

skulle finde skatte, der var begravet i sandet. 

Vi kom alle over Den store Ørken og her så vi atter Sheik Abdullah 

den 3. Vi var heldige at finde en ny kone til ham, så han blev gift 

med hende inde i det telt, han havde taget med – det ser ud til at 

sheiker ikke rejser særlig langt uden at tage et stort telt med, det er 

jo meget praktisk. Så drog beduinerne videre og vi andre tog hjem 

til lejren, gennemblødte. 

Dagen efter skulle vi alle til Skagen. Så vi gik ud til Bunken trin-

bræt og tog toget. Vi startede med en rundvisning i byen af Mette-
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Lenes mor. Hun fortalte om skibsforlis og hvordan den første ne-

ger kom til Skagen. Det var en kaptajn, der var så glad for at blive 

reddet fra skibsforlis, at han ville give borgmesteren en gave. Det 

ville borgmesteren ikke have, så han sagde for sjov, at så ville han 

have en slave. Så pludselig et år efter kom der en båd med en ne-

ger, der skulle være borgmesterens gave. Først var folk i Skagen 

noget forbavsede over pludselig at se en neger i byen, men han 

faldt godt til og boede der i mange år. 

Vi spiste frokost nede på havnen, inden vi tog en bus ud til Gre-

nen. Her gik vi helt ud på spidsen, selv om der ikke var særlig 

godt vejr. Når man er i Skagen skal man have frisk fisk, så vi købte 

en stor portion fiskefileter og lidt jomfruhummere med hjem til af-

tensmad. Alle minier og juniorer tog toget hjem, men troppen skul-

le blive i Skagen. De skulle nemlig fortsætte på hike ud til Den til-

sandede Kirke. Først skulle de dog ind og købe ind, så de havde 

alt, hvad de skulle bruge det næste døgn. Så tog de toget mod syd. 

Fra udkanten af Skagen skulle de gå ned til shelterpladsen, hvor de 
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skulle overnatte. 

Næste morgen gik de ind til Naturhistorisk Museum. Her så de 

først museet. Det er ikke særlig stort, men fyldt med spændende 

dyr og fossiler. Så kom lederen af museet. Han skulle vise, hvor-

dan man dissekerer en haj. Det var rigtig spændende at se og høre 

ham fortælle. Hajer er meget gamle dyr og derfor har de ikke ben, 

men kun brusk. Deres skind er ruet, fordi det består af millionvis 

af tænder. Hajer skifter tænder hele tiden og de nye sidder hele ti-

den parat og mange andre spændende ting. Til sidst fik vi et stort 

stykke af hajen med hjem til vores aftensmad. Det var rigtig svært 

at få skindet af, og det gjorde alle vores dolke sløve, men det smag-

te virkelig godt, da først vi fik det stegt. 

Mens troppen var ude og se på hajer, forberedte alle andre på en 

tur til stranden. Minierne brugte formiddagen på at lave en tøm-

merflåde. En del af juniorerne ville gerne gå 10 eller 20 kilometer. 

Så de brugte formiddagen på de første 10 kilometer sammen med 

Signe og Thomas. 
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Algade 1, Brønderslev 

Tlf. 98 82 06 60 
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Opslagstavlen 
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Spejdere i Lodskovvad 

Præriehylet har også modtaget forskellige indlæg om sommerlej-

ren fra spejderne, så her bringer vi sommerlejren set fra spejdernes 

synspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kom med bus til Lodskovvad, hvor vi slog lejr. Troppen var de 

mest flittige og lavede også ting som fx køkkenbordet og meget 

mere. Onsdag og torsdag var vi på hejk i Skagen. Her skulle vi lave 

nogle opgaver som lederne havde givet. Til aftensmad lavede vi 

scrambled pancakes i mælk. 

 

Thomas, Rasmus, Jamie, Markus, Mikkel og Emil, Troppen.  
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Denne gang gik turen til Lodskovvad i Skagen. 

Mikroerne tog 5 km mærket, og minierne tog sø og vand mærket, 

junioren tog 10 og 20 km mærket og båltænder . 

Hver aften var der lejrbål, og til dem der havde lyst til at være med 

i et nyt skuespil hver aften måtte og så viste de det ved lejrbålet. 

Temaet var ørken. 

Vi var ved Råbjerg Mile Danmarks eneste ørken. Og til den tur 

havde vi lavet termotasker til vores drikkedunke og Beduin hatte. 

Hvor vi lavede en post som gik ud på at lave et timeglas soda-

vandsflasker og så putte noget sand fra ørknen i den. 

Vi tog toget til Skage, og der fik vi en rundvisning, og så tog vi en 

bus ud til Grenen, og så kom vi tilbage til Skagen og købte slik og 

chips… 

Og så var vi på stranden, nogen badede og andre nøjes med at sop-

pe, da vi gik hjem igen gik nogen 2,5 km og dem der ville tage 10 

eller 20 km mærket gik de 7,5 km, og dem der gik 7,5 km gik forbi 

en kiosk på en campingplads og købte slik, chips … 

Og de andre dage var vi bare hjemme ved lejeren og hyggede, her 

fik i et citat fra den gode sommerlejer på Lodskovvad. 

Frederikke og Nanna, Juniorerne  
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Spejdernes Lejr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stemningsbilleder  
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Vi startede med at tage bussen op til Klitten lørdag morgen. Da vi 

kom frem, fandt vi vores soverum og fik pakket ud. 

Da vi var ude ved flaghejsning, fik vi at vide, at det nu var den 1. 

december og at vi i løbet af weekenden gerne skulle nå frem til den 

24. december. 

Om formiddagen kom vi alle på blandede hold og skulle på et lille 

løb rundt på pladsen og lave forskellige juleting. Vi kastede med 

juletræsfod, gættede hvor mange pebernødder der var, kastede en 

smørklat i risengrøden lige som Lunte, fangede en rotte, smagte på 

ting – en ulækker risalamande med kakao – lavede guirlander og 

slukkede julelys med vandpistoler. 

Efter frokost tændte vi bål. Alle juniorerne skulle lave julegodter til 

alle. Vi lavede kandiserede æbler og brændte mandler. Vi skulle 

også bage pebernødder i en jordovn. Det gik ikke så godt – enten 

blev de brændt eller også var de slet ikke bagt. Så vi gik ind i køk-

kenet og fik de sidste bagt. 

Gruppetur til Klitten 
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Mikroerne lavede julepynt. De trak popcorn på snor – og de måtte 

spise af popcornene imens! Storspejderne lavede fakler og en stor 

tidsmaskine ud af en masse rafter og presenninger. 

Til aftensmad fik vi rigtig julemad, dejlig flæskesteg og risalaman-

de. Da det var blevet mørkt, gik vi alle ud i tidsmaskinen. Vi skulle 

presse os godt sammen, for at vi kunne være der. Så blev den store 

maskine startet og efter et stykke tid, kom vi ud igen. Vi var rigtig 

heldige, for den havde ført os lige frem til den 24. december. Her 

var der juletræ og julegodter.  

Bagefter kom junio-

rerne på løb. Vi 

skulle først igennem 

en skov, hvor vi 

skulle følge en snor, 

som vores tørklæder 

blev bundet fast til. 

Så skulle vi ned til 

stranden og lave et 

stafetløb, hvor vi 

skulle hente vand i 

havet. 

Da vi kom ind, skulle storspejderne på tævemanøvre. Hvordan det 

gik, ved vi ikke, for vi sov, da de kom ind igen. 

Søndag morgen ryddede vi op i hele hytten. Da vores forældre 

kom, var der tovtrækning med spejdere, forældre og ledere. Det 

var meget sjovt. Det var en rigtig god Gruppetur og nu glæder vi 

os til, at der snart igen er jul. 

Juniorerne 
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Vi har været i gang med at tage kommunikationsmærke. Der har 

vi bl.a. lavet frugtsalat på 20 minutter, uden at vi måtte snakke 

med hinanden. Vi har lavet figurer af legoklodser, hvor vi skulle 

forklare en anden fra patruljen, hvordan man skulle bygge den 

samme figur, uden at man måtte røre ved noget. 

Nanna, Juniorerne  

Juniorerne kommunikerer  
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Juniortur gik til Flådestationen  

Vi havde en hyggelig tur i bussen på vej til Frederikshavn. Vi star-

tede ud med at gå ud til Frederikshavns Flådestation. Vi kom ned i 

kælderen og så beskyttelsesrummet. Vi så skrivemaskiner. Der var 

mange rum. De kunne være dernede i 2-3 måneder. 

Vi kom op i udkigstårnet. Guiden Niels viste os kamera og skibe. 

Ella, som havde vundet sølv i maskingeværsskydning, viste os flag 

og systemet over, hvor skibene lå i havnen. 

Vi gik ned i mødelokalet for at spise madpakker. Bagefter gik vi 

rundt og så hele havnen. 

Vi så den kanon, de skyder af hver dag, når de hejser flaget. Så ved 

alle skibene, at de også skal hejse deres flag. 

Vi gik forbi Dannebrog, Dronning Margrethes skib. Vi kom om 

bord på et skib, som hedder Mette-Miljø, som samler olie op. Vi så 

billeder fra de ture, de havde været på. Der var olie over det hele. 

Sommetider skal de fjerne olieklumper, der vejer 400 ton. 

Vi så på alle skibene. Vi var oppe på et krigsskib. Det hedder Væd-

deren. Vi så Absalons bagport lukke. 

Så gik vi hen til bussen. Så kørte vi hen til hytten i Sæby. Vi pakke-

de ud. Så fik vi varm kakao og kanelsnegle. 
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Vi blev delt i 2 hold og så skulle vi på kommunikationsløb. Her 

skulle vi bruge walkie-talkie for at finde posterne. Der var 4 poster. 

Da vi kom tilbage fra løb, havde Mette lavet aftensmad. 

Om aftenen legede vi en leg, der hedder ”skål”. Det var rigtig 

sjovt! Så skulle vi sove. Næste dag skulle vi med bussen hjem. Det 

var en super god lejr. 

Juniorerne 
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Tropspatruljerne fortæller  

På troppens sidste møde i oktober holdt de ”Kampen om Jakob”, 

som i denne måned gik ud på, at hver patrulje skulle skrive om sig 

selv, tage et patruljebillede og  lave en forside til deres mappe. Her 

kommer det samlede resultat. 

 

Lærken 

Lærken er en patrulje med et godt venskab, der har det sjovt med 

hinanden. Vi har et godt samarbejde og vi gør altid vores bedste. 

Vi har nogle gode møder, ofte udendørs. 

Vi er glade for at være spejdere og lave bål, udendørs mad, fodre 

fugle og meget mere. 

Lærken er en god patrulje, der har det godt med hinanden. 
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Viben 

Vores patrulje be-

står af 5 personer. 

Patruljeleder Ras-

mus, patruljeassi-

stent Christopher, 

Sara, Jeppe og Ca-

roline H. 

I vores patrulje har 

vi tænkt os at tage 

noget seriøst, men 

vi vil også have noget sjovt. 

Vi er begyndt at lave en collage på vores bord, som vi nok skal lave 

færdig en dag. 

Vi har også bagt en god banankage, som vi nok bager igen. 

Efter den her ”Kampen om Jakob” vil vi udhule et græskar som 

Christopher har taget med. 

På torsdag har vi tænkt os at gøre 

vores patruljerum rent, og vi vil 

også opgradere det. 

Vi synes alle sammen, at vi har en 

god patrulje og vi håber, det vil 

fortsætte. 
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Huronerne 

Vi er en patrulje på 6, som elsker at være aktive og hygge. 

Vi er meget beslutsomme og når vi sætter os noget for, bliver det 

altid gjort. 

Vi hygger os med alle opgaver og har 

det altid sjovt, specielt til patruljemø-

der og på ture. 

Vi elsker at tage mærker (og finde på 

nye mærker). Vi kan i det hele taget 

godt virke en smule stræberagtige. 

Derudover elsker vi BACON og KA-

GE og er ret opfindsomme. 
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Mohikanerne: 

Hej, vi hedder Mohikanerne. 

Her i Mohikanerne har vi: 

PL: Mikkel Bro, PA: Jamie Voldby Nielsen, Poder: Mathias Kjær 

Thastum, Claes Hilfling Uggerly og  Oskar Hollen Fuglsang. 

Her i Mohikanerne har vi det altid sjovt, også selv om det er et se-

riøst program, vi har på skemaet. 

Når vi skal tage 

beslutninger, er 

alle altid med og 

alle har ret til at 

komme med et 

bud eller en ide. 

Vi er gode til at 

komme på ideer 

og sjove ting at 

lave, når vi keder 

os! 

Vi har også en Gud i Mohikanerne, det er en kæmpe tikkie, lige nu 

er den godt nok ved at blive renoveret, så den bliver større og 

flottere. 

I Mohikanerne er der en ting, vi alle hader! Og det er hippier! Vi 

hader simpelthen hippier! 

Men der er også nogle ting, vi alle også elsker! Og det er: 

Bacon, kager, slik, piger og vores elskede Gud, Tikkie Træstamme. 
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Irokeserne 

Irokeserne er Brundurs trops hyggeligste patrulje. Vi består af 4 

piger – Rikke, Anne-Mette, Lærke der er PA og Alberte, der sidder 

på PL-posten. Ud over det er vi 2 drenge, Thomas og Christian. 

Ild er én af de ting, der sættes stor pris på i 

vores patrulje sammen med pladsen til at 

være sig selv og evnen til at slå sig løs og 

have det sjovt. I Irokeserne er der plads til 

alle og enhver, og vi giver alle pladsen til at 

bryde igennem og sige sin mening. 

Uden det egentlig er bevidst, bruger vi også 

KAFSU´s værdier, altså kammeratskab, an-

svar, friluftsliv, sjov og udfordringer. 

Vi elsker at ekspe-

rimentere med 

spejderarbejdet 

f.eks. har vi forsøgt 

os med at lave coo-

kies på bål, inden-

dørs sneboldkamp 

af aviskugler og 

andet i den boldga-

de. I patruljen 

strækker vores tid som spejdere sig vidt – de der har været her 

længst har været 9 år i Gruppen. Derfor er det også vigtigt for os, 

at der tages hensyn til alles erfaringer og færdigheder, da vi øn-

sker, at patruljen skal være et godt sted for alle. 
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Nyt fra gruppelederne 

Der er et rimeligt fremmøde til ledermøderne, hvor vi hører om, 

hvordan det går i de forskellige afdelinger. Det er rart at mødes en 

gang i mellem med ordentlig tid til at dele de gode ideer og succes-

oplevelser. 

Vi er allerede nu så småt i gang med at tænke på kursusdagen, 

som ligger lørdag den 16. marts. 

Det er her ledere og bestyrelse bruger en dag sammen på at hygge 

os og planlægge næste års gang i Brundurs Gruppe. Vi opdaterer 

udviklingsplanen, sammensætter udvalg, laver årskalender og me-

get andet. 

Vi kommer helt sikkert til at snakke om ledersituationen, idet en 

stor del af de unge ledere bliver færdige med gymnasiet til som-

mer, og måske skal ud i verden og kigge på Brønderslev udefra. 

Gode ideer til andre emner på kursusdagen er meget velkomne 

allerede nu. Vi mødes med Lisbeth den 28. nov. og begynder plan-

lægningen. 

Torben har lavet en fin kasse til vores snitteknive med tilbehør, og 

vi overvejer at købe lidt flere forskellige knive og andet udstyr til 

vores nye snitteværksted. 

Til slut vil vi gerne her sende en stor tak til alle spejdere og ledere, 

som hjalp med parkeringen til Brønderslev marked. I år blev vores 

andel af indtjeningen ca. 47.000 kr., og det er et godt resultat på 

samme niveau som i 2011. 

 

John og Torben 
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Onkel Alfred 

- lige så sjov som altid 

Hvorfor har skyen matematik?  

Svar: For at lære at regne! 

Hvad kalder man en boomerang, 

der ikke kommer tilbage?  

Svar: En pind  

Så var der den ordblin-

de hval, der lå på bun-

den af havet og fnisede 

for sig selv. Den havde 

læst, den var jordens 

største pjattedyr.  

Musen og elefanten er på stranden 

for at bade. Elefanten er hurtigst i 

badetøjet og i vandet. 

”Hov, hov!” råber musen, “Gider 

du ikke lige komme op igen?” 

Elefanten vader op igen og musen 

kigger op og ned af elefanten.. 

“Ok, jeg skulle bare se, om du hav-

de taget mine badebukser...”  

To køer stod ude på en mark. 

Så sagde den ene ko: ”Muh...” 

Den anden afbrød hurtigt og 

sagde: ”Øv, det skulle jeg lige 

til at sige!” 

Der kommer en gris gående. 

Da den ser en stikkontakt 

går den hen og hvisker til 

stikkontakten. "Hvem har 

muret dig inde?"  

Redaktionen ønsker 

alle en glædelig jul 

og et godt nytår 


