
Hej alle i Brundurs Gruppe 

 

I får lige en status på spejder efter snart to måneder uden de sædvanlige møder.  

 

Kommer vi i gang? 

Vi afventer fortsat, at der officielt bliver åbnet op for spejder. Når det sker, kommer der 
nærmere besked ud igen. Så følg med på hjemmesiden eller Facebook. 

Lige nu forestiller vi os, at Mikro og Mini ser tiden an og finder ud af, om det giver 
mening at mødes. Det kommer an på hvilke begrænsninger, der stadig vil være.  

Vi regner med, at Junior og Trop vil kunne mødes, når der bliver åbnet op. Det bliver 
med arbejde udelukkende i patruljen. Og kun med ting, der kan laves ”sammen, hver 
for sig” som et løb med poster, gåture i patruljen med opgaver om naturen, orientering 
eller ”hver spejder, sin dolk og sit snobrød” – sammen skal vi nok finde på noget, og vi 
snakker sammen undervejs. 

 

Angående sommerlejr 

Sommerlejr for Mikro og Mini er aflyst i år. 

Junior ser stadig tiden an og håber på en kanotur i uge 31. 

Troppen tager ikke til Sverige, men ser tiden an og vil lave en sommerlejr i Danmark, 
hvis det bliver muligt. Det kan vi gøre med kort varsel. 

 

Brundurs’ økonomi 

Gruppens økonomi er heldigvis god. Det skyldes primært de penge, vi sammen tjener 
på Brønderslev Marked. Det er jo stadig uvist, om der bliver marked i år – og helt 
uforudsigeligt hvor godt det eventuelt vil blive. 

Hvis vi holder igen med vores planlagte renoveringer, og hvis ikke I ønsker at få 
kontingent tilbage, skal vi nok komme igennem denne tid og være klar til godt 
spejderarbejde, når det bliver muligt. Også selv om der måske ikke bliver marked i år. 

Hvis nogle ønsker at høre om muligheden for at få kontingent tilbage, kan man 
kontakte vores kasserer, Per. 

 

Vi håber, alle har det godt og glæder os til, vi atter kan mødes til spejder. 

 

Spejderhilsen Lisbeth, Per og Gruppeleder-patruljen 


