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Årsberetning 2017 

Formandens beretning 

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 tusind tak for hjælpen. Jeg håber, at vi også til næste marked vil kunne 

hente hjælp ved alle jer forældre. Jo flere vi er, der hjælper i flok, jo sjovere er det. Vi skal 

jo også huske på, hvem der er vi giver hjælpen til, nok er det Brundurs gruppe, men 

gruppen er jo i bund og grund vores egne børn og unge.  

Gruppen har også været på den årlige gruppetur, i år gik turen til 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 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 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. 

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. 

Med Spejder Hilsen 

Torben  
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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 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.  

Med Spejder Hilsen 

Thomas og Cathrina 
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Beretning fra Troppen 

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 var et ret stort kollektiv, da der var mange nye 

tro

 

I maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Vi havde to patruljer med, 

Viben og Mohikanerne.  

Årets løb startede på Sindal Station. Her stod repræsentanter fra Indenrigsministeriet og 

meddelte os, at regeringen overvejede at sælge Vendsyssel, for at få finansloven til at 

hænge sammen. Nu ville de give spejderne to døgn til at undersøge, hvordan det stod til 

rundt omkring. Og om de syntes, der var muligheder i Vendsyssel, så det ikke ville kunne 

betale sig at sælge det.  

Spejderne startede med at tage toget til Skagen. Her skulle de besøge havnen og høre 

om dens betydning for Vendsyssel.  

Efter overnatning i Lars Kruses Hytte var vi atter på havnen. Nu skulle man træne 

førstehjælp for at kunne klare sig uden læger. Herfra tog man toget til Ålbæk, hvor der 

var madpost og post med at bygge en bro over Knasborg Å. Man skulle både undersøge 

mulighederne for lokal mad og lære at klare sig uden ingeniører.  

Tilbage til toget og derfra til Frederikshavn. Her stod en dobbeltdækkerbus klar. Den 

kørte rundt i Frederikshavn og der blev lavet guidet Sight Seeing i Frederikshavn, inden 

vi kom til Knivholt Hovedgård. Her skulle man rundt på energi-stien og undersøge 

forskellige vedvarende energikilder. Bagefter var der fælles aftensmad.  

Til sidst var der Borgermøde, hvor hver patrulje skulle fremlægge deres mening om 

mulighederne for Vendsyssel for repræsentanter fra Indenrigsministeriet og medlem af 

Frederikshavn Byråd, Ida Skov. Alle patruljerne mente, at Vendsyssel er værd at bevare 

og er et aktiv for Danmark. De syntes også, det havde været rigtig sjovt at undersøge 

Skagen Havn og alle de andre ting. 
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Klan Yggdrasil var med i planlægningen og havde lagt et stort arbejde i at lave poster og 

baggrundsmaterialer i form af artikler, kort og statistik. Det var dejligt for os alle, at det 

fungerede og var en rigtig god Divi for spejderne.   

For Brundurs gik det rigtig godt, da Mohikanerne fik en 1. plads og Viben en delt 2. 

plads. Det var virkelig flot, at en patrulje med 1. årsspejderne kom til at stå lige med en 

patrulje fra Dannerhøj med 4. årsspejdere. Stort tillykke til dem.  

I juni var vi på en Spejd er sejt tur ude hos Mette og John. Der var kun syv spejdere 

tilmeldt, men vi valgte at tage afsted alligevel. Første aften overnattede spejderne på 

shelterpladsen nord for søerne. Næste dag gik de ned på Bollebakvej og mødte Lars, der 

havde sat en træklatringsbane op og et reb over søen. De fleste kom op i træet og fik 

ringet med klokken og næsten alle kom tørskoede over søen.  

Så tog vi op til Mette og John, hvor vi byggede bivuakker oppe i skoven. Til aftensmaden 

begyndte folk at længes hjem, så da vi skulle sove, var der kun fire tilbage og de sov 

oppe på loftet. Det var ret specielt at opleve så stort et mandefald på en ret 

fredsommelig tur.   

I juli var Troppen på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. Vi var 6 spejdere og Mette og 

John samt Jeppe og Jamie fra Klanen som ekstra hjælp. Vi havde bestemt os for at have 

Det lykkedes ret godt, selv om det altid er anstrengende at være på stor lejr, fordi der 

altid er så mange tidspunkter, man skal tage hensyn til.  

Lejren fungerede godt  specielt da man begyndte at lægge flis på vejene og rundt om 

toiletvognene, så vi ikke druknede i mudder. Vi var heldige at vores lejrplads lå oppe på 

en bakke. Det var ikke skønt at være dem, der lå nede i sumpen.   

Vi lå sammen med de andre spejdere fra Brønderslev Kommune. Det var rigtig godt og 

vi fik etableret et godt samarbejde. Det kan vi bygge videre på, nu hvor vi er hjemme 

igen.  

I august var der oprykning, og vi sagde farvel til syv spejdere og fik en ny spejder op. Vi 

har lavet fire små patruljer. Det har givet lidt udfordringer, hvis folk ikke kommer, men så 

slår de sig sammen og løser tingene.  
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Det betyder, at vi stadig prøver at lave mere fællesprogram, end vi plejer, så vi bedre kan 

understøtte patruljerne. Lige nu har vi gang i et vindmølleprojekt, der gerne skal være 

klar til at komme med på sommerlejr.  

Vi har PL-PA møder hver måned. Det fungerer rigtig godt og giver en bedre snak med 

patruljerne. Hver patrulje har også en pode med hver gang. Vi vil gerne, at alle får indblik 

i hvad PL-PA tager sig af og hvordan vi planlægger og aftaler ting i Troppen.  

I oktober deltog vi i Gruppeturen i Møllegården ved Voerså. Fredag var Troppen alene og 

 

Næste dag kom de andre. Så var vi på blandede hold. Vi var sammen med Olsen 

Banden og skulle hjælpe dem med at begå det bedste kup. Det gjorde vi ved at hvert 

hold spillede sig igennem et kup. Man flyttede på en stor spilleplade og så var man ude 

og løse de opgaver man var landet på.  Det var rigtig sjovt og der var højt humør hele 

dagen, selv om vejret ikke var med os.   

Der var lagt et stort arbejde i planlægningen, så det var dejligt, at det resulterede i en 

virkelig god dag. Det lykkedes også, fordi så mange forældre havde meldt sig til at 

hjælpe. Det var virkelig opmuntrende, at så stort og krævende et arrangement kunne 

afvikles i en stemning af hygge og overskud.  

Om aftenen havde vi tævemanøvre og smuglerjagt. Det var ikke et særlig godt terræn til 

det, så det er, som altid, en overvejelse værd, hvordan man bevarer og udvikler.  

I efteråret kom vi ikke på vores sædvanlige tur, da ingen rigtig havde tid.  

I februar havde vi adventure/gallatur i Bakkehytten. Fredag aften havde vi den 

traditionsrige kanelsnegle-bagnings-konkurrence. I mens de hævede, lavede vi en 

spritbrænder af sodavandsdåser. De blev desværre ikke så perfekte, som på YouTube, 

men vi udvikler videre på dem. Vi lavede også water-proff firestarters  de virkede til 

gengæld perfekt, så det bliver nyt standardudstyr i Troppen. Og kanelsneglene var rigtig 

gode.  

Lørdag arbejdede vi med vores vindmøller. Det blev nogle gode vinger, så nu skal der 

bare sættes dynamo på. Til frokost lavede vi firkantede snobrød med fyld af stegt and og 

jordskokkesalat. Det var rigtig godt og ikke sidste gang vi laver firkantede snobrød.  

Om aftenen var der gallafest med fin bordpynt og gode taler. Senere spillede vi Hint.    
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Vi var ikke så mange, men det var hyggeligt, fordi os der var der, fik snakket rigtig meget 

sammen.  

Det har været et specielt år, hvor vi er gået fra at være en stor trop til at være en lille 

trop. Det har givet en mere intens stemning og mere fællesskab, som vi prøver at bruge 

til nogle gode oplevelser for os alle. Og så er det godt at man lærer hinanden meget at 

kende, så man er klar til at tage godt imod de mange juniorer, der rykker op efter 

sommerferien.  

Vi håber at flere hen af vejen får lyst til at deltage på turene. Det er her man lærer 

hinanden bedre at kende. Det er også her man prøver sine spejderfærdigheder af, så det 

ikke kun bliver teori det hele.  

Til sommer planlægger vi at deltage i Gruppens sommerlejr på Thorup Hede 

Spejdercenter. Vi forestiller os de første dage fælles og hvis der er opbakning til det, at 

Troppen fortsætter for sig selv de sidste dage. 

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.  

Det er spændende og udfordrende at være i Troppen og det udvikler sig hele tiden  

både for børnene og for os.  

Spejderhilsen John og Mette. 
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Beretning fra klanen 

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.  

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 

• Divi maj 

• Svedehytte efterårsferien og Påsken 

• Sommerlejr juli 

Spejderhilsen Jeppe 


