
Beretning fra mikroerne – v. Thomas Juel Jørgensen. 
 
De nuværende ledere overtog Mikroerne efter sommerferien. 
Vi har en flok livlige og entusiastiske børn 15 drenge og 1 pige, der er 
forholdsvis stabilt fremmøde som giver mulighed for at lave det som vi har 
planlagt. Vi har haft for øje at vores aktiviteter skal tilgodese at der ér 
mange drenge som bål, snitte, klatrer m.m.  
Vi startede med en hyggelig oprykningsaften sidst i august,hvor vi havde 5 
Mirkoer med. Efteråret er bl.a. gået med 2 duelighedstegn "Natur" og 
"klima" vi har været i grindsted plantage for at bruge vores hjemmelavede 
insektfangere, vi har lavet genbrugspapir og vindmøller, afslutningen på 
klimaprojektet var besøg af 2 ildfluer som lavede aktiviteter omkring 
emnet. I oktober havde vi 11 Mikro spejdere med på gruppetur i november 
lavede vi vores egen 1-dag tur til Bakkehytten, hvor vi lavede fodrebræt 
og fugle kugler. Efter nytår har vi haft fokus på spejder aktiviteter som 
koder og knob og vi er startet op med vores sidste duelighedstegn for i år 
kommunikation. Øvrige planlagte aktiviteter for foråret er bl.a. 
vores fastelavnfest, bålaktiviteter og forhindrings bane.   



 
Beretning fra Bjørneungerne. (minierne) 2012 
 
Hos minierne er der 11 spejder og som ledere er der Mette-Lene, Mads og 
Torben. Mette-Lene 
kan på grund af sit arbejde, ikke være der hver torsdag. Derfor er det godt, 
at Mads er rigtig 
trofast. Og spejderne er meget glade for Mads, så vi håber vi kan lave 
nogle gode møder. 
 
Divisionsturneringen foregik i Mosbjerg, hvor spejderne var på løb, temaet 
var Jul. Så det var 
med juletræ og flæskesteg. Der var selvfølelig også tovtrækning, vi klarede 
os ikke så godt. Men 
det gjorde juniorerne, så kunne vi heppe på dem.  
 
Sommerlejren gik til Mosbjerg jamboretten. En god lejr og fine aktiviteter, 
plus en meget international lejr. Der var god kontakt til de udenlandske 
grupper. 
 
I september var vi på Sct. Georgsløb, hvor temaet Indianer. Der var kun 3 
minier med og vejret 
blev lidt vådt. Men regntøj er godt! Så husk det!  
 
Gruppeturen gik igen til Klitten. Her blev bygget skib, ja Noras ark blev 
det til. Og selv om det 
Var første weekend i november, viste termometeret over 25 grader. Så der 
var vejr til kortebukser. 
 
Sommerlejren er gruppesommerlejr, det går til Lodskovvad, ved 
Råbjergmile. Det i hører meget mere om. Vi regner med at 8 minier, 
deltager på lejren. 
 
Til sidst vil jeg opfordre jer forældre, til at gå ind i bestyrelsen. Vi brug for 
at, i bakker op om det, 



Vi går og laver. Vi er nogen der bruger mange timer, på gruppens arbejde. 
Håber nogen vil give en 
hånd med, så vi får en god bestyrelse. (Der syntes vi gør det godt!) 
Plus vi skal lave nogle penge, ved Brønderslev Marked, så økonomien 
også hænger sammen. 
 
Med Spejder Hilsen 
Torben  
 
 



Beretning for junior 2011.  
 
Det har som sædvanligt været et godt og spændende år med mange gode 
oplevelser, både til de ugentlige møder og på vores fælles ture.  
 
I foråret har vi traditionen tro arbejdet med de almindelige 
spejderfærdigheder som madlavning på bål, pioner og kort og kompas.  
 
I starten af maj var vi på vores årlige ”spejd er sejt” tur i Hellum. Her 
lavede vi bivaukker som vi sov i. Vi lavede alt vores mad over bål og fik 
både lavet røræg med skvalderkål og bøgebladssalat. På en tur rundt for 
sig selv fandt en gruppe af børnene to store kronhjortegevirer – det var 
turens natur-højdepunkt. Det ene af dem hænger nu inde i lokalet til minde 
om turen.  
 
Sidst i maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Det 
var en juletur, så det var ret specielt at spise flæskesteg og ris a l´amande i 
telt i maj måned.  
Det gik rigtig godt. En af patruljerne fik 3. pladsen i dagløbet og vi vandt i 
tovtrækning. Så det er nogle stærke og dygtige juniorer vi har.  
 
I juli deltog 11 juniorer, sammen med minier og trop, i Jamboretten på 
Mosbjerg Spejdercenter. Det var en rigtig god uge med mange nye venner. 
Specielt var vi glade for at nogle søde spejdere fra Luxembourg hjalp da 
begge patruljer var faret vild på hejken. Der klarede juniorerne på 
imponerende vis at komme tilbage på rette kurs – det resulterede også i at 
de kom til at gå så langt at de gjorde sig fortjent til et 20-km mærke.   
 
Efter sommerferien valgte Thomas at blive mikroleder. Tak for det arbejde 
du gennem årene har lagt ved juniorgrenen. Så startede Kenth som ny 
juniorleder. Tak for det. Det er dejligt at vi stadig er mange ledere, så der 
er tid til lektier og andet der kan dukke op.  
 
I august var der oprykning, så vi sendte en stor flok op i troppen og fik en 
masse nye juniorer. Vi brugte som sædvanligt tid på at få styr på 
sikkerhedsmærker og danne nye patruljer.  



 
I oktober deltog vi i gruppeturen i Klitten. Det var en rigtig god tur, hvor 
vi byggede Noahs Ark og sørgede for alt hvad der skulle bruges til 
sejladsen. Der var en rigtig god sammenhæng mellem oplægget og de 
forskellige opgaver, så det var rigtig sjovt.  
Sidst i oktober var vi på Juniorkursusdag på Sindal Skole. Der var mange 
forskellige aktiviteter og alle prøvede nogle spændende ting.  
 
I november var vi på tur til Lyngperlen. Her havde vi købt nye snitteknive 
og holdt snittekursus. Der blev lavet fine tørklæderinge og små svampe – 
og der blev også brugt en del plaster.  
 
I efteråret har vi haft kreativt værksted med vævning, læder og 
savearbejder. Det var rigtig sjovt og der blev arbejdet ivrigt og engageret.  
 
Før jul forberedte vi som sædvanlig vores julefest med at bage og lave 
knas.  
 
Efter en velfortjent juleferie har vi brugt vinteren på at tage 
duelighedstegnet håndværker. Her har vi arbejdet med kokosnødder, 
stålsvampe og lavet papir.  
 
I februar var vi på vintertur til Bakkehytten hvor vi lavede lygter og 
gipsmasker, som vi brugte om aftenen da vi var ude og ”slå ånden af 
tønden”.  
 
Vi har en flok glade, søde og ivrige børn, der stort set kommer hver gang. 
De tager godt imod de ting vi tilbyder og engagerer sig i de forskellige 
aktiviteter vi laver.  
Det er dejligt at der er så mange med når vi tager på ture. Det er der man 
lærer hinanden at kende og der man har mere tid til de forskellige ting.  
Tak for et godt forældresamarbejde. Både når der er brug for hjælp på 
Brønderslev Marked og i det daglige arbejde.  
 

Spejderhilsen Betina, Ditte, Kenth, Signe og Mette 



Beretning for Troppen 2010. 
 
Det har været et spændende og udfordrende år med mange gode 
oplevelser.  
 
Året startede traditionen tro med kollektivuge. Alle spejderne boede i 
hytten i en uge og sørgede for det hele selv. Det er en stor oplevelse og en 
stor del af det at ”være i troppen”.  
 
I foråret havde hver patrulje valgt et duelighedstegn, de ville arbejde med. 
Vi havde i første omgang sat en måned af, men måtte hen ad vejen 
erkende, at det var et større projekt. Så hele foråret gik med det. Det var vi 
alle trætte af, så sådan ønsker vi ikke at gøre igen.  
 
I maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Det var en 
tur, der stod i julens tegn og vi var heldige at få gaver med hjem – for 4. år 
i træk vandt en af vores patruljer 1. præmien i dagløbet. Stort tillykke til 
Lærken.  
 
I påsken var 10 af spejderne på patruljekursus på Spejdercenter Forlev. De 
stod selv for det hele og havde en fantastisk oplevelse.  
 
I august var der oprykning, og vi sagde farvel til to spejdere, der rykkede 
op i den nyoprettede Klan Dovendyrene. Vi fik en stor flok juniorer op, så 
vi nu har fem patruljer i Troppen.  
 
De nye patruljer brugte efteråret på at planlægge deres patruljetur – 
regnbueturen. Det er godt for patruljen at prøve at komme af sted sammen 
og giver et indtryk af, hvordan man arbejder i Troppen.  
 
I september tog vi på Troppens egne oprykningstur til Tversted. Det var en 
god tur, hvor patruljerne prøvede at arbejde sammen og lærte hinanden at 
kende.  
 
I oktober deltog vi i Gruppeturen. Fredag aften havde Klan Dovendyrene 
lavet et lagkageløb for os. Det var meget vellykket. Da alle de andre kom 



om lørdagen, skulle vi i gang med Noahs Ark. Den stod troppen for at 
bygge, mens de andre afdelinger stod for forsyningerne. Arken blev 
virkelig flot lavet. Det var en god tur med gode udfordringer og oplevelser 
og den sædvanlige tævemanøvre.  
 
I efterårsferien deltog seks af spejderne på korpsets PLan kurser. De er 
altid gode, så de kom hjem med masser af energi og inspiration. Det er 
dejligt, når folk vil af sted på kurser.  
 
I november var vi på den årlige juletur til Bakkehytten. Vi var ikke så 
mange af sted, men havde en virkelig hyggelig tur med vægt på det 
sociale.  
 
Efter jul har vi prøvet at genindføre nogle fællesmøder, hvor vi sammen 
prøver at lære noget nyt. Det er der delte meninger om, så det bliver 
spændende, hvad vi beslutter, når vi skal evaluere det senere på foråret.  
 
Så har vi haft travlt med at finde ud af, hvem der vil af sted på 
patruljekursus på Forlev i år. Vi har nu meldt to patruljer til og håber de 
kommer af sted. Det har givet nogen diskussion med vores formand, men 
det håber vi, bliver afklaret senere i aften.  
 
Til sommer skal nogle af spejderne på gruppens sommerlejr til 
Lodskovvad. Der er en gruppe, der rigtig gerne vil deltage i den 
fælleskorpslige lejr ”Spejdernes Lejr” i Holstebro. Her har Karen Vejby 
tilbudt at tage med som leder, så det er dejligt for børnene.  
 
Det er nogle søde børn der er i Troppen. De kommer stort set hver gang, 
og det er vigtigt for sammenholdet i patruljerne. Hvis der mangler for 
mange, bliver man for få til, at det kan fungere.  
I efteråret valgte Baloo at stoppe som aktiv leder. Mange tak for de mange 
år, du har lagt i Brundurs Gruppe.  
Det er spændende og udfordrende at være i Troppen og det udvikler sig 
hele tiden – både for børnene og for os.  
 

Spejderhilsen Carsten, John og Mette. 



Beretning for år 2012– Dovendyrene 
 
Dette år er vi stille og roligt startet op.  
Vi har i starten af året fået lavet de helt oprindelige Dovendyr tørklæder i 
lilla og gul med hjælp fra gamle Dovendyr-medlemmer, og resultatet var 
helt perfekt.  
Så har vi på gruppeturen afholdt et lagkageløb for tropsspejderne med 
succes, og det har vi også fået god feedback på, så det er helt sikkert noget 
vi vil foreslå at kan blive en fast aktivitet for de lidt ældre spejdere.  
Vi arbejder stadig på vores Vendelbo-træf for seniorerne i Vendelbo 
Division og på vores Dovendyr-tøj. 
Til sommer deltager vi på Spejdernes Lejr 2012, hvilket bliver spændende 
for os som helt nye seniorer. 
Vi har haft lidt svært ved at starte op på grund af vores mangel på lokale 
og mangel på de Dovendyr-ting som står i seniorlokalet, men næste år 
bliver der helt sikkert en masse nye ting vi skal have lavet.  
 
Sh. Emma, Katrine, Anna og Rasmus.



Klan Yggdrasils beretning 2011-2012 
 
Klan Yggdrasil har nu eksisteret i to år og vi er stadig fire aktive 
medlemmer, Ditte, Mads, Thomas og jeg.  
Foråret brugte vi på at planlægge bygningen af en vogn til vores 
patruljekasse. Vi tegnede arbejdstegninger og skaffede materialer. Derefter 
brugte vi nogle weekender i juni på at bygge den og i den forbindelse lærte 
vi både at svejse og bruge en vinkelsliber.  
 
I sommerferien deltog vi på Vendelbo Jamborette, hvor vi boede i 
seniorlejren sammen med seniorer fra Sindal, Hjørring, Sæby og Valdemar 
Atterdag Gruppe. Her lærte vi især seniorerne fra Valdemar Atterdag rigtig 
godt at kende, da det var dem, vi lavede mad med og stort set var sammen 
med på hele lejren. På seniorheiken til Aalborg og Egholm lærte vi 
desuden nogle af de irske og skotske pigespejdere at kende, det var meget 
spændende.  
 
Efter sommerferien startede vi først midt i september, da Ditte og jeg 
havde været to uger i Rusland. I efteråret var vi desværre nødt til at aflyse 
en del møder, da skolearbejdet i 2.g bare kræver mere tid.  
 
I november holdt vi, ligesom sidste år, julefrokost i hytten, hvilket var 
rigtig hyggeligt, og en tradition vi vil holde fast i.  
 
I januar har vi repeteret orientering og Ditte og Mads har deltaget på wasa-
wasa sammen med nogle af seniorerne fra Valdemar Atterdag. De kom på 
en flot 4. plads. Næste år har vi planer om at deltage igen.  
 
Vores planer for den kommende tid er at fortsætte med træning i 
orientering og starte på mærket ”klar dig selv” ekspert. Det regner vi med 
kommer til at munde ud i en forårstur.  
 
Her efter jul har vi desuden sagt ja til at overtage ansvaret for gruppens 
blad, Præriehylet. Det ser vi frem til at komme i gang med, da vi tror på, at 
vi kan bidrage til både at forny og forbedre det.  
 



Til sommer deltager vi på gruppesommerlejren i Lodskovvad, både som 
ledere og klan. Her har vi bl.a. lovet at stå for en heik for storspejderne, 
hvilket vi også glæder os meget til.  
 



Formandens beretning 
 
Brundurs Gruppe har i det forgangne år været præget af mange forskellige 
aktiviteter.  
Traditionelt starter spejderåret med, at bestyrelsen trækker i arbejdstøjet på 
kursusweekenden i marts, og her fik vi god inspiration til et fælles fodslaw 
for gruppen, og her blev også gruppens udviklingsplan for det kommende 
år vedtaget. Vi kommer nærmere ind på udviklingsplanen senere på mødet 
i dag, men dejligt var det at se engagementet fra alle ledere, unge og 
forældre der deltog. 
Et af de første, konkrete resultater af udviklingsplanen, var 
arbejdsweekenden i foråret, hvor ledere og forældre deltog i en tiltrængt 
”brushup” af vores hytte i Jerslev. Fantastisk at se, hvordan der blev gået 
til makronerne med malerpensel, kost og knofedt. Næste gang vi kalder, så 
håber vi der kommer endnu flere, for der mangler stadig lidt endnu, før 
den er helt ajour. Men Tusind tak for opbakningen. 
De enkelte afdelinger kom jo i deres beretninger selv ind på ture og lejre i 
årets løb,  men som forælder er det da en fornøjelse at se, at selv TVNords 
Parasollen var på Jamboretten den her gang, og rapporterede om Brundurs 
Gruppe. Der var et meget fint indslag i deres nyhedsudsendelse, og det så 
ud som om ungerne hyggede sig.  
 I årets løb havde vi også fornøjelsen af, at vores gruppeleder Karen Vejby 
fik Brønderslev Kommunes Fritidslederpris. Med prisen følger en skulptur 
og Karen fik prisen som tak for hendes store engagement og indsats for 
hele gruppen igennem en lang årrække. Stort tillykke til Karen!  
(Jeg tror også hun var frisk til at stå fanevagt for Dronningen lige får 
sommerferien?) 
Efter sommerferien plejer gruppen at få meget travlt, og i år var heller 
ingen undtagelse.  Alligevel imponerer vores ledere, ved igen at få skabt 
rammerne for et åbent hus – denne gang godt nok på en hverdag, og med 
et begrænset fremmøde. Men alligevel må jeg konstatere, at vores 
medlemstal er stabiliseret ved ca 80 spejdere ligesom sidste år. Det er ret 
imponerende i en forening i 2011. 
Oprykningen var igen i år en succes – også her trækker ledere, unge og 
forældre på samme hammel.  



Brønderslev Marked var i år i ugen umiddelbart efter, og meget 
imponerende arbejdsindsats der blev lagt for dagen især af forældre bag 
disken og ledere og spejdere på parkeringspladsen. Overskuddet til 
spejderarbejde blev godt 67.000 – hvilket er et helt uundværligt tilskud til 
Brundurs Gruppe. Tak til alle forældre der stod bag disken, tak til alle 
ledere og til spejderne der hjalp til. Igen i år har vi brug for hjælp til op og 
nedtagning af telt og ikke mindst hjælp bag disken og til bagning af kager.  
Også tak til Spar Nord for donation af køleskabe og kaffemaskine. 
En person der har ydet en stor indsats til markedet, er Lisbeth Thastum, 
som er afgående bestyrelsesmedlem. Det var blandt andet baggrunden for, 
at jeg indstillede hende til Sct Georgs Gildets spejderlederpris. Stort 
tillykke med den, som du modtog ifm sct. Georgsløbet i september. Den 
var velfortjent. Og tak for din indsats gennem årene. 
På gruppeturen til Klitten i Voerså, har Lisbeth også arrangeret sammen 
med medlemmer af veteranklanen og forældre – her bag gryderne i 
køkkenet. Og således sluttede Brundurs Gruppe 2011 af med årets 
spejdertur badet i solskin – det var hårdt arbejde,  men som altid en succes!  
I slutningen af 2011 fik vi som bestyrelse en udfordring, sammen med 
samvirket for de andre spejdergrupper i kommunen. Der var lagt op til 
reduktioner i aktivitetstilskud, såvel som lokaletilskud.      For Brundurs 
Gruppe drejede det sig om mange tusinde kroner. Heldigvis blev næsten 
alle spareplaner pillet af bordet, og vi kan takke et aktivt spejdersamvirke 
for maksimalt pres på politikerne i fritids- og kulturudvalget!  
Slutteligt vil jeg takke alle de forældre der har bakket op om spejder-
aktiviteterne, eller givet en hjælpende hånd i året, samt ikke mindst vore 
frivillige ledere i Brundurs Gruppe. 
 
 


