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Det Danske Spejderkorps
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8. årgang nr. 2 Februar 2000

Krokus

I dag er hele vintren væk!
Der står en krokus bag en hæk.
Den har sin forårsbluse på
og smiler glad og himmelblå.
Og solen er så mild og lun,
at jeg vist snart kan blive brun.

Men æv! - nu bli‘r det mørkt på ny,
for nu går solen bag en sky.
Det vælter ned med slud og sne.
Jeg syn‘s, det er en skør idé.-
Nu åbner mor en dør på klem
og råber: Peter, du skal hjem!

Men fra et vindu‘ kan jeg se
min krokus stå i slud og sne
og smile lige himmelblå,
skønt den er meget tyndt klædt på.
At den kan være optimist,
det gør mig straks lidt mindre trist.
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Februar 2000

Det sker i denne måned for 1. & 2. Birkerød.
Husk at sætte siden op på opslagstavlen.

2. Fællesudvalgets   generalforsamling
kl. 19.30 hos 2. Birkerød.

4.-6. Gilwelltur

12. – 20. Vinterferie

25. - 26. 2. Birkerød ledertur

28.  Gruppestyrelsesmøde i 1. Birkerød.
Kl. 19.30 på Lokalet.

Kommende arrangementer:

15. marts: 1. Birkerød Gruppe 90 år. Reception kl. 15 – 18

Ultimo marts: 2. Birkerød telefonbogsuddeling

1. april:  Spejderfødselsdags”fest”   kl. 14 – 17.

 Læs om arrangementerne i dette blad
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                    Æressiden

Tillykke siger vi alle til :

Februar

6.6.6.6.6. Sikker RosendalSikker RosendalSikker RosendalSikker RosendalSikker Rosendal 1515151515 årårårårår

8.8.8.8.8. Wan TollaWan TollaWan TollaWan TollaWan Tolla 1010101010 årårårårår

17.17.17.17.17. FiaFiaFiaFiaFia 1919191919 årårårårår

2020202020 SolSolSolSolSol 1111111111 årårårårår

21.21.21.21.21. BalooBalooBalooBalooBaloo

28.28.28.28.28. ThokisThokisThokisThokisThokis 1111111111 årårårårår

Et forsinket tillykke til Galago,Et forsinket tillykke til Galago,Et forsinket tillykke til Galago,Et forsinket tillykke til Galago,Et forsinket tillykke til Galago,

derderderderderfyldte 9 år den 24. januarfyldte 9 år den 24. januarfyldte 9 år den 24. januarfyldte 9 år den 24. januarfyldte 9 år den 24. januar
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År 2000 hidtil bedste tilbud for en meningsfyldt aktivitet med
dit barn en lørdag eller søndag  i marts måned.
 
Kære minier, juniorer, spejdere og ikke mindst forældre.
 
Nu nærmer tiden sig, hvor vi alle i 2. Birkerød Gruppe skal hjælpe
hinanden med at dele telefonbøger ud.
 
Betragt dette som en fælles opgave. Vi tjener rigtig mange penge til
gruppen ved denne indsats. Seniorerne tager også deres tørn.
Denne gang prøver vi i hinandens selskab, at uddele bøgerne i kun 1
weekend i marts.
Da jeg desværre ikke kender den præcise dato endnu, vil jeg nøjes med at
bede  Jer ” kridte skoene” og ”indtage pladserne” indtil startskudet lyder,
for at I dernæst vil spurte frem med Jeres tilkendegivelser om deltagelse.
 
På den senere angivne dato vil vi mødes
kl.1000 medbringende mad og drikke til eget forbrug, legevogn,
klapvogn, trækvogn e. lign.
 
Vi er i øjeblikket ca.64 spejdere, så det må vi nemt kunne ordne !
 
I vil øjeblikkelig høre nærmere når bøgerne er kommet fra trykkeriet.
 
Jeg håber på stor opbakning.
På snarlig gensyn.
Helle
GL.

Birkerød
Gruppe2.
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Her står telefonbøgerne

Vores telefonbogsrute ligger i Glostrup og vi har bøgerne stående
på en transformatorstation på Vallensbækvej næsten over for
Jydekrogen.

Den letteste måde at komme ud til bøgerne på, er ved at køre af
E47 og dreje af på Holbækmototvejen (21). Bøgerne står meget tæt
på den 2. afkørsel (Albertslund/Vallensbæk) på
Holbækmotorvejen -bare kør af på afkørslen og drej th og th og ind
på pladsen, så er du der!

KRAK  kort 155 kort 156

Birkerød
Gruppe2.



6

Oak City Rally
Verdens længste sæbekassebil løb.
Fra Farum til Ganløse ( Egemosen ).
Afholdes søndag d. 28 � 5 � 2000

Det syntes vi kunne være sjovt for børnene at deltage i
og samtidig give forældrene mulighed for at deltage i
noget spejderarbejde sammen med børnene.

Det kræver dog at vi får fremstillet nogle
sæbekassebiler til Rallyet.

Derfor vil vi gerne bede om jeres hjælp til at fremstille
disse biler, sammen med børnene.

Nærmere besked følger.

Birkerød1.+ 2.



1. Birkerød
Gruppe
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok



9

1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Program for 1. halvår 2000 (ulve)
Duelighedstegn: Lejrliv, Håndelag og Vi og Verden

Januar
6. Knob, kort og kompas
13. Knob, kort og kompas
20. Rygsæk og lejr
27. Byløb

Februar
3. Bålkappe og junglemug
10. Bålkappe og junglemug
17. Vinterferie
22. Tænkedag
24. Intet møde

Marts
2. Intet møde
3.-5. Hyttetur
9. Spejdere i andre lande
12. Ud i det blå (10, 20 og 30 kilometer
vandretur)
15. 1. Birkerød Gruppes fødselsdag
17.-19. Mini Divi
22. Kultur og trosretninger i andre lande
30. Besøg i Bistrup Kirke

April
1. Fødselsdagsløb
6. Besøg i en moske eller synagoge
12. Båltænding
20. Påskeferie
27. Sct. Georgs dag

Maj
3. Patruljekasse og telt
6. Zootur
12.-14. Fort Nic tur
17. Rafter og besnøringer
24. Raftespil
27. Oak City Rally

Juni
6. Mad over bål
15. Valdemarsdag
19.-25. Sommerlejr
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Birkerød
Bjørne
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

Det er blevet forår og spejderturene stå i kø for at blive brugt.

EEEEEn tn tn tn tn tur tur tur tur tur tiiiiil Kl Kl Kl Kl Kiiiiinnnnna oa oa oa oa og deg deg deg deg det st st st st skkkkkaaaaal vl vl vl vl vi fi fi fi fi frrrrreeeeedddddaaaaag dg dg dg dg d..... 10/3 – 12/3 10/3 – 12/3 10/3 – 12/3 10/3 – 12/3 10/3 – 12/3

Vi mødes på Søterrassen 17, 2840 Holte den 10/3-00 kl. 18.00

Og vil være at afhente samme sted søndag d. 12/3-00 kl. 14.00

Nedensiddende slip afleveres til din leder senest d. 24/02-00
på mødet.

Turen koster kr.  60,00 som betales  ved afleveringen af  slippen.

-----&-----%-----&-----%-----&-----%-----&-----

Navn  : ………………………………………………

Jeg deltager  :

Jeg deltager ikke  :
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Birkerød
Blåmejser2.

Med stor mejsehilsen
     Muvin            Akela            Fia               Prop              Era
  45820467       42817157     42811204       42815869       45811378

Kære Blåmejser
 
Så blev det februar, og vi skal i gang med et nyt emne efter at vi
forhåbentlig har lært en del om de forskellige kulds fugle.
 
I denne måned skal vi snakke om, hvor mange der er spejdere verden
over, og hvordan det er at være spejder i andre lande end Danmark.
Den 22. februar er det nemlig tænkedag, dagen hvor alle spejdere i
hele verden tænker på hinanden. Denne dag er valgt, da det  både var
Baden Powel og hans kones fødselsdag. Dem skal vi også snakke mere
om i månedens løb.
 
Der er ikke møde d. 17. februar p.g.a. vinterferien. Til gengæld er der
KL/KA møde d. 24.
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1.Birkerød  Juniorer
Marianne Wieses Flok

Allerkæreste juniorer

Så kom årtusindets 2. måned, og vi er så småt startet på
vores parallelløb med ulvene. Dette mærker I forhåbentlig
også resulterer i en lidt bedre tilrettelagt plan for møderne. I
vil få/har fået udleveret et halvårsprogram (januar - juni),
men for en sikkerheds skyld kommer det her:

Februar
3. Dolk
10. Dolk
17. Intet møde - vinterferie
22. Tænkedag (OBS! I denne uge møde

om tirsdagen!)
24. Intet møde (tænkedag om tirsdagen)
25.-27. Hyttetur

Marts
2. Dolk
9. Spejdere i andre lande
12. Ud i det blå (10, 20 og 30 km vandreture)
15. 1. Birkerøds 90-års fødselsdag
23. Kultur og trosretninger i andre lande
30. Besøg i Bistrup Kirke
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1. Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

April
1. Fødselsdagsløb
6. Besøg i en moské eller synagoge
13. Båltænding
20. Intet møde - påskeferie
27. Sct. Georgs dag

Maj
4. Patruljekasse og telt
7. NOB Zoo dag
12.-14. Fort Nic tur
18. Rafter og besnøringer
25. Raftespil
28. OAK City Rally

Juni
1. Intet møde - arrangement i foregående weekend
8. Mad over bål
15. Valdemarsdag
19.-25. Sommerlejr

Hermed skulle alt være skrevet. Husk nu, at møderne
foregår

torsdag fra 1900 - 2030

På gensyn

Baloo Hanne Kaa Lasse
45817965 20469866 45820560 20847157
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Birkerød
Spirer2.

Kære Spirer

Så er det blevet febuar månede og selvom vi på vores møder ikke kan
se at dagene er blevet lyserer og længerer, så gør de det alligevel.

Febuar månede skal stå i spejderbevægelsens tegn. Vi må jo ikke
glemme at både Lord og Lady Baden Pavl havde fødselsdag i denne
månede.
Grundet en misforståelse starter vi måneden med at Svanerne holder
møde. Vi skal også øve os på vores sketses til Grupperådsmødet sidst
på måneden - hvor jeres forældre skal med.

Program for febuar

3. Svanerne holder møde.  Husk PLA-møde kl. 18.30 - 19.

10. Spejderbevægelsen på godt og ondt - hvor meget ved du selv

17. Vinterferie INTET MØDE

24. Mødet er flyttet til Sct. Georgesgården, Lyngborghave 44, hvor
vi skal optræde til Grupperådsmødet, HUSK at tage dine
forældre med.

NB!  HUSK der er weekend tur d.12. - 14. marts

Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme

Med Spirerhilsen

Vims, Måne, Smil og Rokke
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kæreste Tobitter

Så er det snart at vi skal betræde de bonede gulve på Hotel Hilton,
fornemme den specielle atmosfære sådanne et sted indbyder, og
glæde os over de fristelser stedet kan tilbyde! For slet ikke at tale om
muligheden for at nyde lidt frisk luft i naturskønne omgivelser og det
gode selskab, det hele afsluttet med en god nats søvn i hotellets
prisbelønnede senge.
Maden og serveringen har fået óóóóóó i Michellin-guiden, så vi
kan rolig se frem til en velfortjent week-end med lidt afslapning...
Ja ja - nu får vi se - men jeg glæder mig ihvertfald!

Ellers er vores evner til 1. hjælp ved at blive opfrisket, så I kan føle
jer bedre rustet når I færdes i trafikken - eller mere sansynligt: når I
møder en 1. hjælps-post på et eller andet spejderløb... :-)
Husk nu at møde op  - vi har betalt for jeres deltagelse!

Datoer i februar:
2.: 1. Hjælp kl. 18.30 - 21.30 på Brandstationen

4-6.: Gilwell - Hotel Hilton
9.: 1. Hjælp kl. 18.30 - 21.30 på Brandstationen

Uge 7: Vinterferie for alle andre end staben...

24.: Skuddag: Her må du fri til din kæreste! Og siger han nej,
skal han give dig jeg ved ikke hvor mange par handsker!

29.: Tropsmøde i hytten fra 19-21.

Husk at sommerlejren i år ligger d. 4.-14. juli. Vi er kede af at det
på denne måde bliver midt i sommerferien for jer, men vi andre har
ikke sommerferie før... Vi håber selvfølgelig at så mange af jer som
muligt deltager alligevel.
Ledere på turen bliver Natalie, Ann-Kathrine og Sine.

                           De kærligeste februar-hilsner fra Staben
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er vi endelig nået til februar og dermed Gilwell turen. Jeg er sikker på at
det bliver en fremragende tur.
Bemærk at tropsmødet først er den 2. onsdag i måneden. På dette tropsmøde
skal i som tidligere sagt og skrevet kunne morsealfabetet udenad. Hvis i ikke
kan det nu, må i terpe det i døgndrift indtil den 9.
I SKAL kunne det.
Der er et par datoer i marts/april som i gerne må reservere allerede. Det
drejer sig om Raftedag (se separat indlæg), og om gruppens fødselsdag som
holdes den 1. april � nej det er ikke en aprilsnar. Se i øvrigt indlæg om
gruppens fødselsdag et andet sted i bladet.
Troppens program for det næste halve år er fastlagt, og det er trykt et andet
sted i bladet, så det er den tredje ting i skal bladre efter.
Emnet i februar er 1. hjælp.
Husk jeres egen patruljetur i marts. Det bliver godt at få de sidste rykket op.
Til sidst vil jeg minde om at kigge på gruppens hjemmeside i ny og næ. Den
findes på http://www.pogz.dk/1b

Gilwell : Fredag den 4. til og med søndag den 6. februar.

Tropsmøde : Onsdag den 9. februar kl. 19:30 på lokalet.

PLAM: Onsdag den 23. februar kl. 19:30 på lokalet.

Næste tropsmøde : Onsdag den 1. marts kl. 19:30 på lokalet.

Raftedag : Lørdag den 4. marts

Gruppen 90 år : Onsdag den 15. marts. Fejres lørdag den 1. april.

Patruljetur : Fredag den 24. marts til søndag den 26. marts.

Husk at melde afbud!!! Staben
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1. Birkerød
Trop

Raftedag lørdag den 4. marts

Forældrehjælp søges

Gruppens rafter ved Fort Nic er fuldstændig nedslidt. Det er ikke
muligt at bygge noget sikkert af dem mere.

Derfor er der lørdag den 4. marts raftedag, hvor vi skaffer nye rafter.
Det foregår i nærheden af Hyrebakken, få kilometer fra Birkerød.
Vi skal selv fælde grantræerne og afgrene dem, til gengæld må vi lade
grenene ligge, og rafterne er gratis.

Vi arbejder i øjeblikket på at skaffe en lastbil til transporten,  og det
skal nok lykkes. Det præcise tidspunkt på dagen afhænger af hvornår
på dagen vi har lastbilen (hele dagen, eller f.eks. kun om
eftermiddagen).
Formentlig starter vi ved Hyrebakken kl. 10 og slutter i løbet af
eftermiddagen på Fort Nic.

Der kommer nærmere besked om arrangementet i næste blad.
Informationerne vil også kunne ses på gruppens hjemmeside http://
www.pogz.dk/1b mindst 14 dage før de kommer i bladet.
Reserver lørdag den 4. marts, og fortæl om du kan komme, og om du
evt. kan medbringe motorsav.
Tilmelding til Jakob Braad på telefonnummer 45 81 69 86 eller endnu
bedre, send en e-mail til jbraad@mail.com.

Jo flere vi er jo hurtigere bliver vi færdige.
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1. Birkerød
Trop

Halvårsprogram for
1. Birkerød Trop
På de følgende 2 sider kan du se troppens program for det næste
halve år.
Telefonbogsuddelingen (som vi forhåbentlig også får andel i denne
gang) vil formentlig finde sted i uge 13-15 i år. Hvis den havner der,
kan vi dele ud søndag den 2. april, samt lørdag den 8. før natløbet.
Da dette kun giver 2 mulige uddelingsdage, må i gerne prøv at
holde disse dage ledige, indtil jeg kan informere nærmere om
telefonbogsuddelingen.

Februar
Fre.4.- Søn.6. Gilwell
Ons. 9. Tropsmøde
Ons. 23. PLAM

Marts
Ons. 1. Tropsmøde
Lør. 4. Raftedag
Fre. 17. – Søn. 19. PLAST (PLA-STævne)
Fre. 24 – Søn. 26. Patruljetur
Ons. 29. PLAM

April
Lør. 1. Gruppen fejrer 90 års fødselsdagen.
Ons. 5. Tropsmøde
Lør. 8. – Søn. 9. Natløb
Tor. 20. – Søn. 23. LPT2000 (Ikke for alle)
Ons. 26. PLAM
Tor. 27. Sct. Georgsdag – Afholdes pga. påsken 4

dage for sent.
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1. Birkerød
Trop

Maj
Ons. 3. Tropsmøde
Fre. 5. – Søn. 7. Tropstur
Fre. 12. – Søn. 14. Fort Nic tur – Før i tiden kun for de små.

Nu et helt nyt arrangement som også er for
troppen.

Tor. 18. – Søn. 21. Forårsturnering
Fre. 26 – Søn. 28. Hjælpe gildebrødrene med ræmmermarked
Søn. 28. Oak City Rally
Man. 29. Forårsturneringsevalueringsmøde (Kun for

PLA’er)
Ons. 31. PLAM

Juni
Man. 5. Grundlovsdag - Bistrup Sommerfest
Ons. 7. Tropsmøde
Tor. 15. Valdemarsdag. Flagarrangement i Hillerød.
Man. 19. – Søn. 25. Ulve og junior sommerlejr i Birkerød. I er

velkomne til at være med som hjælpere.

Juli/August

Ons. 26. – Fre. 4. Sommerlejr i Island.

August

Fre. 25. – Søn. 27. Gruppetur til Colleruphus

Ons. 30. PLAM
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Birkerød
Bjørne

PPPPP.  Plys.  Plys.  Plys.  Plys.  Plys

Goddag mine kære Bjørne.
     I disse dage skulle vi helst være i gang med de sidste hektiske
forberedelser til årets Gilwelltur. Eller det vil sige, vi burde kunne
slappe af, vel vidende, at alt er parat og vi er rede. Men der er nok
enkelte, der har lidt sved på panden og nervøse trækninger ved det
venstre øje. Det er faktisk her, at centeret for stort anlagte tropsture
ligger. Hvis du ikke tror på mig, kan du selv spørge en af klanens
mange doktorer om, jeg ikke har ret.
     Sædvanligvis velinformerede kilder fortæller, at årets sommerlejrmål
er ved at være på plads. Rygtet der visler i gangene siger, at vi skal på
kanotur et sted; og lur mig om ikke det bliver i Sverige et  sted - måske
endda en tur til himlen. Men vi må vente i spænding på nyt fra
somerlejrsjakket.
     Det er måske en lidt fjern tanke på nuværende tidspunkt, at tænke
på, at sidde i aluminiumsbakke på en svensk sø, når termometret nu står
på 1 grad celsius, og regnen pisker i ansigtet, men du kan lige så godt
begynde at vende dig til tanken. Og tænk på, at i modsætning til
Söderåsen er der formentlig ikke mange træer, der er væltet ned, og
besværliggør din fremfærd.
    På nuværende tidspunkt kender undertegnet ikke til andre
arrangementer i februar end Gilwell - men den skulle vel også være
rigeligt – dog kommer der nok lidt dumpende på ren improvisation. Der
skulle jo helst ikke gå en uge uden vi har mulighed for at nyde
hinandens behagelige selskab.
     I sidste nummer af ”Bladet” kom jeg til at støde enkelte. Derfor jeg
sender en undskyldning her fra hulen og håber jeg kan blive tilgivet min
krasse pen.

Med venlig hilsen
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Birkerød
Bjørne

Hmmm...Hmmm...Hmmm...Hmmm...Hmmm...
hva‘ mæ side 11?hva‘ mæ side 11?hva‘ mæ side 11?hva‘ mæ side 11?hva‘ mæ side 11?
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ADRESSELISTE

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.pogz.dk/1b

Ulveflokken:
Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Juniorflokken:
John Øhlers Petersen 45 81 79 65
Lasse Nielsen      20 84 71 57 /32 55 45 44
Hanne Svejgaard 20 46 98 66

Troppen:
Jakob Braad 45 81 69 86
Jesper Holm 45 81 71 09
Rune Jørgensen 33 25 62 29
Lasse Nielsen      20 84 71 57 /32 55 45 44
Mohawk:
PL: Emil Vejergang Bredvig 45 81 57 60
PA: Lasse Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07
Sioux:
PL: Mads Rønnest 45 81 12 04
PA: Sikker Rosendal 45 81 89 38

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 45 82 71 00
KA: Kasper Munk 32 55 30 80

Gruppeleder:
Grethe Holm 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
NIC 45 81 27 64

Gruppestyrelsen:
Formand:
Kay  Werner Andersen 45 82 25 97
Kasserer:
Ole Bjørn Petersen 45 82 07 22

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder

Blåmejser:
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67/

-arb. 33 27 43 70
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Rikke Rønnest (Fia) 45 81 12 04
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 45 81 58 69

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke) 47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 39 66 57 37
Pernille Pedersen (Måne) 21 25 01 12
Anne Katrine Jørgensen (Vims) 26 70 40 13

Troppen:
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Natalie Strandman (Pippi) 35 81 70 80
Ann-Kathrine Thomassen 35 24 81 28
Svalen:
Camilla mørch Pedersen (Kaska) 45 81 18 24
Musvitten:
Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo) 45 81 11 14
Viben:
Mette Pil Brodersen 45 82 42 22
Glenten
Mette Jenstrup (Bilbo) 45 81 13 78

Seniorer (Birkerød Bjørne):
Marie Jenstrup 45 81 13 78

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78
Gruppestyrelsen:
Formand:
Marianne Fregil 45 81 93 43
Kasserer:
Steen Ehlers 45 81 01 18

Bladændringer, begge grupper
Flytning  meldes til  posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv

2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk


