Urse
1946 - 1982
1946
❖ Gruppen oprettedes d.15 november

1947
❖ Til den første sommerlejr havde troppen ingen telte, så der blev overnattet på et høloft

1948
❖ Overskuddet fra spejderfesten var så stort at gruppen kunne indkøbe telte

1949
❖ Gruppen fik lokaler på Tranemosegård

1950
❖ Den første seniorpatrulje dannedes

1951
❖ Korpslejr på Rhoden.
Betingelsen for at kunne
deltage var, at man var 2. kl.
spejder.

1952
❖ Gruppen fik en fane af Danmarkssamfundet

1953
❖ Troppen var på sommerlejr i Skåne

1956
❖ Sommerlejr på international lejr ved ”Strandgård
Dyrehave”

1957
❖ Troppen deltog på Det Norske Pige-spejderkorps’
landslejr

1958
❖ Troppen stod uden leder, 4 PL’er førte troppen videre.

1959
❖ Sommerlejr på Jægergården

1960
❖ Spejderne deltog på korpsets jubilæumslejr (50år)

1961
❖ Gruppen var blevet så stor at den blev delt i 2 grupper, Urse og Astra

1962
❖ Årets sommerlejr var en divisionslejr på Als.

1963
❖ Kommunen stillede grunden Volden til rådighed for 10år

1964
❖ Gruppen flyttede fra Tranemosegård til lokaler på Hermosagård.

1965
❖ Gruppen fik et træhus til at sætte på grunden ved Volden

1966
❖ Spejderne deltog i FN’s hustandsindsamling ”Flygtning 66”

1967
❖ Spejderne var med til at danne ”800”-talsfiguren ved Københavns jubilæum

1968
❖ 3. Brøndbyvester blev nedlagt og flokken blev overflyttet til Urse, således at gruppen fik 2
flokke.

1969
❖ 18 blåmejser rykkede op i troppen dette år, og de to flokke blev lagt sammen.

1970
❖ Korpslejr ved Hostrup sø i Sønderjylland. Hytten ved Volden blev indviet d.6 september

1971
❖ Gruppen afholdt forældreløb med meget stor
deltagelse. Den røgede sild til følekimslegen
spiste Petersens hund.

1972
❖ Gruppen blev truet med udpantning af
kildeskattedirektoratet (630kr.), da der ikke
var indsendt redegørelse.

1973
❖ DDP og DDS sammenlægges.
❖ Troppen havde ingen leder

1974
❖ Korpslejr i Hvalpsund
ved Limfjorden.
❖ Troppen blev nedlagt og
spejderne overflyttet til
Ulf Jarl

1975
❖ Kommunen lukkede for
varmen på
Hermosagård, og i
næsten 2 mdr. holdt
gruppen møder i
klasselokaler på
Tjørnehøjskolen

1976
❖ Troppen startede efter at have været lukket i 1 ½ åe. Det vedtages at gruppen optager
drenge.

1977
❖ Troppen cyklede til sommerlejren ved Nyråd

1978
❖ Sommerlejr på Bornholm. Ventetiden i Rønne havn blev slået ihjel med lidt folkedans.
Resultatet var at ca.200 andre rejsende syntes at det var så sjovt at de deltog i dansen.

1979
❖ Troppen nedlægges. Minierne tog til Storedam på sommerlejr

1980
❖ Gruppen deltog i korpslejren ”Spejd 80” ved Lerchenborg.

1981
❖ juniorerne lavede cykeltasker,
som blev brugt da flokken
cyklede på sommerlejr til
Storedam.

1982
❖ Gruppen holdt sommerlejr i
kanoer på Susåen.

