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Det sker i denne måned for 1. & 2. Birkerød.

Husk at sætte siden op på opslagstavlen.

April 2000

1. Fødselsdagsløb for ulve, juniorer, spejdere og seniorer i 1. Birkerød.
Vi mødes på Lokalet kl. 14 og slutter samme sted kl. 17.

3. Gruppestyrelsesmøde  2.  Birkerød  i hytten kl. 19.30.

8. – 9. Forældre arrangement  2. Birkerød.

10. Planlægningsmøde hos 1. Birkerød kl. 19.30 på Lokalet

11. Ledermøde hos 1. Birkerød.  Kl.19.30 på Lokalet

12. Divisionsrådsmøde.   Læs Divinyt

13. Miniledermøde kl. 19.30 hos Birkegruppen.

20. – 24. Påske ingen spejdermøder.

23. Sct. Georgsdag (påskeferie)

27. Sct. Georgs dag  for 1. og 2. Birkerød kl. 18.00 – 19.30 på Fort Nic.

27. Fællesudvalgsmøde,  Dorthea Gernerhytten kl. 19.30
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Tillykke siger vi alle til :

2. Fox 11 år
9. Pan 17 år

12. Prop 19 år

16. Mio 14 år
21. Ulrik Møller 22 år
22. Andreas Heinz 22 år

22. Splint 11 år
24. Nico 10 år
24. Pukena 10 år

26. Oscar Gilbert Jespersen 14 år
26. Fimpe 12 år
30. Pepsi 16 år

April
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1. Birkerød
Gruppe

I anledning af 1. Birkerød Gruppes

90-års fødselsdag
vil det glæde gruppen at se alle sine
ulve, juniorer, spejdere og seniorer

til

fødselsdagsløb
lørdag den 1. april 2000

fra kl. 14 til kl. 17
i floklokalet

på Mantziusgården
Johan Mantzius Vej 7B

i Birkerød.

Kom og vær med!



2. Birkerød
Gruppe

REFERAT af GRUPPESTYRELSEMØDE
24 februar 2000 kl. 19.00 - 21.00 2. Birkeerød gruppe.  Mødested: Sct. Georgsgården.
Dagsorden:
1 . Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra gruppestyrelsen
3. Beretninger fra afdelingerne og lidt om fremtiden
4. Fremlæggelse af regnskab 1999 til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Vedtagelse af budget 2000, herunder fastsættelse af medlemskontingent
7. Valg af forældrerepræsentanter til gruppestyrelsen
8. Valg af ungdomsrepræsentanter.
9. Rapport fra hytteudvalget
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

1. Gruppestyrelsesformand Marianne Fregil bød velkommen og indstillede Hans Jørgen Stephansen
til dirigent. Enstemmigt godkendt. Johnny Haupt Larsen blev valgt til referent. Dirigenten kunne
dernæst konstatere at mødet var lovligt indvarslet og afholdt.
2. Marianne Fregil afgav beretning fra gruppestyrelsens arbejde i 1999. Der er afholdt 4 møder. Et i
juni, september, december og i januar. „Grenene“ fungerer godt og selvstændigt.
Af væsentlige emner kan kort nævnes:
* Forberedelse af Blå Sommer
* Planlægning af bankospil, anskaffelse af donerede gevinster, salg af lodsedler m.m. Bankospillet,
var igen i år en succes og overskuddet var rekordstort kr. 8000,-.
* Hytteudvalget har arbejdet med financiering og byggetilladelse. Byggetilladelse er opnået, nu
venter kunat få budgettet og tilskud på plads.
* Kommunen har desværre reduceret sit tilskud til lederkurser for PLA’er til 75% af de reelle
udgifter. For at få budgettet til at balancere har det været nødvendigt at beslutte at de resterende
25% betales af deltagerne i kurserne.
3. Beretninger fra „grenene“:
Klanen (16-23 ‚ar) ved Marie: 30 medlemmer heraf 20 aktive. Årets aktiviteter har kort nævnt
været:Blå Sommer, Klan kollektiv i efteråret, ‚uletur til Søderåsen hvor nytåret samtidigt blev fejret
ved en „kanon“ fest. Sidst men absolut ikke mindst har klanen lagt en virkelig stor arbejdsindsats i
at arrangere en utrolig succesrig og meget gennemført Gilwell tur for 1. og 2. Birkerød grupper i
samarbejde med Hotel Hilton. Turen blev rost af alle. P.S. Fotos fra turen kan ses på www.1b.dk.
Sommerlejr 2000 bliver en kanotur.
Troppen (12-16 år) ved Sine: Aktiviteterne i 1999 kan kort opsummeres til at have været: PLA-
stævne, forårsturnering i Wild West (Egemosen) hvor lederne blev dyppet i tjære og fjer, Blå
Sommer som var alletiders med Sjove aktiviteter, Dille tur i Grib skov for 2 (to) spejdere, nathejk
(måske for de samme to), gruppetur, Økseløbet hvor førstepladsen fra 1998 blev udskiftet med en
ærefuld anden plads, Star Wars tur i efteråret og endelig en svensk ødegårdstur som var meget
hyggelig. Sommerlejr 2000 byder på kanotur til nordlige Tyskland. Endelig er der mulighed for at
tjene 500 kr til gruppen ved at være campingvagt 3x8 timer på Roskildefestivalen. Alle kan deltage
og belønnes med fri adgang til festivalen. En lille bøn - Mere rettidig tilmelding til ture ønskes og
husk betaling selvom deltagelse fortrydes.
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Juniorer (10-12 år) ved Rokke: ca 15 aktive. Aktiviteterne i 1999 har været: Hyttetur med 1.
Birkerød til Grantoften, divisions PLA tur til Den Glemte Dal, juniordag i naturen, overnatning
ishelter i Femsølyng, Blå Sommer, gruppetur i efteråret, FUBI løb, orienteringstur i Bistrup Hegn.
Fremtidige ture bliver: medio marts tur til Kulhuse, divisionens forårsturnering, ZOO-dag, Oak City
Rally. Sommerlejr 2000 foregår i Birkerød sammen med spejdere fra de nordiske venskabsbyer.
Problemet med en forholdsvis ringe deltagelse i ture og manglende afbud til møder blev diskuteret.
Ledere, børn og forældre prøver at være bedre til at planlægge, orientere og melde afbud. Der er
sket tiltag siden forældrermødet i december (hvor de fleste forældre fik en skriftlig invitation med
posten---- dagen efter mødet). Af væsentlige tiltag kan nævnes et nyligt udsendt halvårsprogram,
mobil telefonnumre i Bardunen.
Blåmejser (8-10 år) ved Muvin: Siden sidste grupperådsmøde i gruppen, har Blåmejserne deltaget
i mini-divi sammen med resten af minierne i divisionen på Sjælsø skolen, med temaet Robin Hood
og Lady Madion. I maj var de på NOB tur til Zoo sammen med de øvrige spejdere i Nordsjælland
og Bornholm. Ligeledes i maj var de på Fort-Nic tur sammen med ulvene fra I. Birkerød for at
prøve at ligge i telt inden sommerlejren, Blå Sommer. Det var en oplevelse for dem der var med, at
etablere en spejderby til 22000 personer på 24 timer og prøve alle de spændende ting. I august
arbejdede de med vandaktiviteter både af mælkekarton mm., samt sejlede en tur på Birkerød sø,
med en båd som nogle gale gamle ledere havde brugt til Mølleå sejlads. I september gruppetur til
Råbroholm ved Smørum, derudover FUBI løb i Eskemose skoven, desværre deltog der ikke så
mange (8). Der var også arrangeret en tur til København sammen med 1. Birkerød, for at se
politistation 2, det var spændende og mange deltog. Ansøgte Brygger J.C. Jacobsens Mindefond om
midler til en Tipi, der blev bevilget og nu er anskaffet. Der skal afhentes 10 rafter a 8 m på
Birkeengen ved Hundested, så hvem kan hjælpe med at hente dem? Prisen for rafterne er at vi
lægger en bane tagpap på hytten deroppe. I oktober blev nye Blåmejser budt velkommen og
arbejdede med vind og vejr. I november afholdt gruppen sit årlige andespil med en flot
købmandskurv fremstillet af Blåmejserne samt mange fine sponsorgaver. I december solgte
Blåmejserne julelodder for Lions Club, Birkerød, dels for at gøre en god gerning, men også for at
bringe gruppen i position til at søge midler fra Lions Club til hyttebyggeriet. Lavede julegaver og
dekorationer. Siden oktober har vi også arbejdet en del med begreberne at tage ansvar og
samarbejde, det har resulteret i at kuldene har skiftet navne og der er fremstillet standere til
patruljerne. Rød: Rødkælkene, Grøn: Grønspætterne, Gul: Falkene, Blå: Kiwierne. Navnene og
standerne har patruljerne selv fundet på, og der har været enighed i patruljerne om udformningen af
standerne og navnene. Desuden holdes nu også PL/A-møder ca. en gang hver anden måned. Året
igennem har det været nødvendigt at oprette og vedligeholde en venteliste da interessen for at blive
blåmejse er meget stor, pt. 12 piger på venteliste. Der er for tiden 28 blåmejser. Ledersituationen
har gennem det sidste år været stabil for tiden er der 4. Desværre har Blåmejserne ikke lejlighed til
at deltage i divisionens Mini-Divi da ledere og spejdere har meget at se til i marts. De fremtidige
arrangenter vil være: 10-12/3 minitur til Kina (Holte), 25-26/3 telefonbogsuddeling (Glostrup). xx/4
bygge sæbekassevogri til Oak City Rally (forældre og børn). 7/5 NOB-dag (København) xx/5 Fort
Nic Tur sammen med 1. Birkerød. 26-28/5 Kræmmermarked i Birkerød Set. Georgs Gildet
mangler hjælp, til P-vagt mm., det giver en skærv til hyttekassen så kom ogvær med tilmelding til
Muvin, 28/5 Oak City Rally. 19-26/6 Sommerlejr, venskabsbystævne i Birkerød. Alle der kan
opfordres til at give en hånd med som hjælpere. Muvin vil være lejrchef. Kurser: Siden oktober har
Muvin deltaget i Gilwell-kursus, (lederkursus).
4. Regnskabet blev gennemgået af kasseren og derefter godkendt enstemmigt af forsamlingen.
Hytten er ikke med i budgettet, men den vil ikke give likviditetsproblemer i forbindelse med
etableringen. På grund af det reducerede kommunale tilskud bliver en større egenbetaling en realitet.
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5. Ingen indkomne forslag.
6. Budget for 2000 præsenteret og godkendt. En nødvendig kontingentstigning fra 800 kr til 900 kr
per år blev godkendt af forsamlingen.
7. Valg af forældrerepræsentanter. Under behørig vejledning og med taktisk styring blev følgende
repræsentanter valgt: Kim Poulsen, Johnny Haupt Larsen, Peter J. Kristensen, Hans Jørgen
Stephansen, Marianne Persson og Alice Skovbjerg.
Vibeke Hansen valgtes til formand
Helle Dahl valgtes til næst formand
Steen Ehlers valgtes til kasserer
8. Valg af ungdomsrepræsentanter. Pernille og Charlotte blev valgt.
9. Rapport fra hytteudvalget. Det er besluttet at anskaffe en PANBO hytte, hvor teknisk forvaltning
har udbedt sig bredere døre, handicap toilet og fasskine til regnvand.
BYGGEBUDGET
Betegnelse Forklaring Beløb i kr
Udgravning og fundament Købt arbejdskraft 60.000,00
VVS arbejde Købt arbejdskraft 60.000,00
El arbejde Købt arbejdskraft 25.000,00
Blikkenslager arbejde Købt arbejdskraft 10.000,00
Byggesæt - hytte Købt arbejdskraft 311.500,00
Montage af byggesæt Købt arbejdskraft 122.100,00
Montering af klinker Forældrearbejde 30.000,00
Overfladebehandling af yderskal Forældrearbejde 10.000,00
Indretning af køkken Forældrearbejde 20.000,00
Retablering af udenoms arealer Forældrearbejde 5.000,00
Samlede udgifter 653.600,00
Moms 163.400,00
Ialt 817.000,00 817.000,00
FINANCIERING
Salg af gammel hytte 60.000,00
Tilskud fra kommunen 165.000,00
Bygge og anlæg fonden 75.000,00
Bank hyttekonto 97.000,00
Kreditforemingslån 420.000,00
Ialt 817.000,00 817.000,00
Som det fremgår af ovennævnte byggebudget er det nødvendigt at optage et kreditforeningslån på
kr. 420.000,00. Den nye hytte bliver på 160 m2 med 5 patruljerum der er større end den nuværende
hyttes 4 rum. Fællesrummet i den nye hytte bliver 50 % større end fællesrummet i den nuværende
hytte. Ved hurtig start kan hytten forventes færdiggjort inden udgangen af 2000.
Hyttebyggeriet er enstemmigt godkendt til igangsættelse og gruppestyrelsen er blevet bemyndiget til
at optage det nødvendige kreditforenmigslån. Evt. håndværkere blandt forældrekredsen eftersøges!!
10. Valg af revisor. Jakob Mørck Pedersen blev valgt til revisor.
11. Gruppeleder Helle Strøm sluttede af med at appellere til forældrehjælp til udbringning af
telefonbøger. Det giver en indtægt, på 32.000 kr som gruppen ellers skal skaffe som brugerbetaling.
Lad os se nogle nye friske ansigter. Det er både sjovt og sundt at bruge et par timer på at dele
telefonbøger ud. Bøgerne deles ud den 25-26 marts. Se Bardunen for nærmere oplysninger.
Johnny Haupt Larsen, 29.02.2000
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Forældrehjælp i 1. Birkerød
På gruppeturen i januar måned brugte forældrene og lederne bl.a. tid på at diskutere støtte/
hjælp fra forældrene. Forældrene ønskede mere præcist at vide hvilke ting der skal hjælpes
med,  til de forskellige arrangementer samt  i god tid at vide hvornår der er brug for hjælp.
Derfor har lederne lavet en hjælpeliste for år 2000, så forældrene kan se hvornår der er
brug for hjælp, samt en beskrivelse af arbejdsopgaven.
Grethe Holm, gruppeleder, koordinere hjælpen. Det vil sige, man ringer til Grethe  og
melder sig til de ting, man kan hjælpe med til. Meld jer allerede nu på telefon 45 81 71 09
eller
e-mail : grethe.holm@get2net.dk.

Forældrehjælp til forskellige arrangementer i år 2000:
I april måned
Klargøring til Oak City Rally.
2 – 4 forældre til at bygge sæbekassebil med ulvene.
Kontakt Jens (Kaa) for at finde dage og tidspunkter til bygningen.

Torsdag den 27. april
Sct. Georgs dag.
Kl. 18.00 – 19.30.
1 – 3 forældre til at servere kage, lave saftevand og rydde op.

Søndag den 7. maj
ZOO tur.
Kl. 9.00 – 17.00.
2 forældre til at tage med S-tog til ZOO, stå på post.

Søndag den 28. maj
Oak City Rally.
Kl. 9.00 – 16.00.
4 - 6 forældre med mindst 2 trailere til transport af vogne og spejdere til Farum Station og
hjem fra Egemose Centret.
Forældre til at heppe på drengene, lave frokost til alle deltagere og tilskuere fra gruppen,
fotografere.

Fredag den 26. - søndag den 28. maj
Kræmmermarked ved Nørrevang.
Kl. 10.00 - 22.00.
4 forældre pr. dag til at hjælpe spejderne med P-vagt, toiletter og oprydning på
markedspladsen.
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Mandag den 5. juni (Grundlovsdag)
Sommerfest i Bistrup.
Kl. 12.00 – 20.00.
4 forældre til at opstille boden før den 5. juni, til at hjælpe spejderne i boden
den 5. juni og til at nedtage boden den 5. juni fra kl. 18.00, indtil vi er færdige.

Torsdag den 15. juni (Valdemarsdag)
”Hele” dagen.
Forældre til at hjælpe spejderne med salg af flag om morgenen, til middag og
om aftenen og til at tage med spejderne til flagfest i Hillerød kl.18.00 – 22.00.

Mandag den 19. – søndag den 25. Juni
Venskabsbystævne.
Forældre til at hjælpe et par timer om dagen eller om aftenen, til at hjælpe en
eller flere dage.
Der afholdes møde i Spejdernes Fællesudvalg onsdag den 8. marts, hvor
arrangementet bliver gennemgået. Mød op og støt spejderarbejdet i byen.
Læs mere i Bardunen fra marts side 22.

Fredag den 25. - søndag den 27. august:
Colleruphus tur (gruppetur).
Gruppestyrelsen og lederne arrangerer denne tur sammen.
Sæt denne weekend af til en dejlig spejderoplevelse.

Fredag den 6. – søndag den 8. oktober
Udfordring for tropsspejderne.
6 forældre til kørsel med meget mere.

En weekend i oktober
Hyttetur for ulvene.
2 forældre til at lave mad.

En weekend i oktober
Hyttetur for juniorerne.
2 forældre til at lave mad.

Fredag den 17. - søndag den 19. november
Overlevelsestur for seniorerne.
Forældre til kørsel med meget mere.

Fredag den 1. - søndag den 3. december
Juletur for tropsspejderne.
Forældre til at lave mad og til at køre.



10

1. Birkerød
Gruppe

Raftedag lørdag den 4. marts
Vi har nu fået nye flotte rafter i gruppen. Det var dog ikke et let
job, med kun 2 fremmødte forældre.

Tak til Jesper Stahl og Jørgen Rønnest. De eneste forældre der hjalp til.
Derudover tak til troppen og en del af seniorerne.
Det lykkedes at få fældet 75 træer, afgrenet dem og få båret dem ud til
vejen der lå ca. 500 meter væk.
Hårdt arbejde. Tilgengæld kostede det gruppen under 100 kroner, som gik
til saft og benzin til motorsaven.
Lastbilen kørte gratis for os og rafterne i sig selv var gratis. Havde vi
været flere om opgaven havde vi fået flere rafter.
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hyttetur for juniorerne
Den sidste weekend i februar var juniorerne taget på tur til Henrik Gerner Hytten i Ravnsholt for at
lede efter spejderånden.
Mens drengene den første aften ventede på, at spejderånden skulle dukke op, brugte de tiden til at lave
en snigeøvelse. De delte sig i 2 hold og forsvandt derefter hurtigt ud i mørket. Da holdene var på plads
begyndte de langsomt at gå, kravle og krybe frem mod målet, som stod mellem nogle høje grantræer.
Drengene sneg sig igennem fugtige grøfter og under væltede træer. Når en lysstråle af og til fejede
henover skovbunden, smed drengene sig ned og lå helt stille, indtil lyset var væk, og skoven igen var
faldet til ro. Nogle drenge fandt ud af, at det ikke er godt bare at smide sig ned midt i ingenting, men
at det er bedre at skjule sig bag et træ eller en busk. Andre fandt ud af, at mørkt tøj er godt at snige sig
rundt i, men at reflekserne på tøjet måske skal dækkes til, når det netop gælder om ikke at blive set.
Pludselig begyndte træerne at svaje, og højt oppe fra trækronerne kunne der høres en stadig kraftigere
susen. En kold vind fór henover drengenes hoveder og forsvandt ud over en mose. Det var
spejderånden, som var kommet forbi. Drengene standsede deres leg og begav sig uden lys og i
tavshed i den retningen, som ånden var forsvundet i. Inde i mosen fik de øje på en gullig flamme, som
lyste svagt ud i mørket. Fremme ved lyset fandt de ikke ånden, men derimod nogle forfriskninger,
som ånden havde sat ved siden af lyset. Ovenpå en intens leg og efter en spændende tur igennem
mosen var forfriskningerne meget velkomne.
Næste morgen gik drengene til skovs efter flaghejsning og et solidt morgenmåltid. Drengene skulle ud
at prøve at finde vej gennem terrænet ved hjælp af kort og kompas. Orienteringen gik fint, og Sahis
elektriske crosser bestod også prøven i den bløde og fugtige skovbund. Ud over orientering var der
også tid til at tage et stort, væltet fyretræ i nærmere øjesyn. Drengene klatrede op i kronen og
balancerede ned til den splintrede rod, hvor de enten hoppede eller kurrede ned.
Hjemme i hytten nød drengene deres frokost, som Rikkis mor havde lavet. Fyldt med ny energi gik
drengene op til prøve i de sikkerhedsbeviser, som de manglede. Nogle snittede, savede og huggede
brænde, mens andre tændte bål, kastede med redningsreb eller bandt knob. Inden flagnedtagning og
aftensmaden skulle drengene have brændt noget energi af, så der blev hurtigt lavet 2 dystende hold -
juniorerne mod lederne - til en heftig kamp med grankogler.
Efter aftensmaden, som Sahis mor kom med, var det igen blevet tid til at finde kompasset frem, for nu
skulle drengene på natløb. På sidste post sad spejderånden og ventede. Han kom til at vente længe, for
selvom løbet hverken var særlig langt eller særlig svært, var den mest naturlige vej mellem to af de
første poster ad et dige, hvor der viste sig at ligge et træ på tværs af stien. Ved fælles hjælp og
anstrengelse lykkedes det alligevel drengene at få Sahis crosser med rundt om det væltede træ. Da
drengene endelig nåede frem til sidste post, var der lagt i kakkelovnen til lederne.
Hjemme ved hytten igen blev resten af aftenen brugt til en ny snigeøvelse og en konkurrence i at
binde hinanden med alle mulige og umulige knob.
Den sidste dag fløj afsted. Drengene slog katten af tønden, og det tog ikke mange minutter, før både
dronningen og kongen var blevet fundet. Med favnen fuld af godter gik drengene op til knobprøve.
Det var ikke alle, som kunne huske alle knobene, men med udsigten til at komme op til en ny prøve
allerede til førstkommende møde gjorde det ikke så meget for de få, som måtte vente med at få
udleveret knobbeviset.
Efter at flaget var blevet strøget, tog drengene afsked og drog hjem med nye oplevelser i rygsækken.
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Detektivtur for ulvene
Den første weekend i marts var ulvene blevet sat i stævne ved Sundbyhytten af den legendariske
spejderdetektiv, B.P.
B.P. havde skrevet til ulvene for at bede om deres hjælp i opklaringen af sagen om Tørklædetyven
eller T.T., fordi han manglede dygtige folk til at hjælpe sig. Hans sekretær, Hanne Hårlak, og hans
agenter, agent 002 Leif Listig og agent 005 Ole Opdager, var nemlig taget på et krydstogt i Det
Caribiske Hav.
Da ulvene mødte ved hytten, var B.P. ikke at finde nogle steder, men ved foden af et grantræ lå der en
besked til dem gemt under en bunke grankogler. Det viste sig, at B.P. havde været ved hytten, men at
han havde fået mistanke om, at T.T. havde fået kendskab til deres møde. Han bad derfor ulvene om at
følge en skitse til et nyt mødested. De skulle færdes forsigtigt og skulle gå uden lys.
Ulvene gik igennem et krat, hvor flagermus sad i trætoppene og baskede nervøst med vingerne. De
fortsatte videre langs kanten af Bastrup Sø, over en bred grøft og videre op til Bastrup Slotsruin.
Fremme ved ruinen fandt de et reb, som de klatrede nedad. Nede i ruinens mørke mødte de B.P., som
fortalte dem om den seneste udvikling i sagen. Da han havde fået mistanke om T.T.’s kendskab til
deres møde, var han blevet bange for, at T.T. ville prøve at stjæle hans hjælpemidler. Han havde
derfor skjult dem i depoter langs ruten til ruinen. Ulvene hjalp B.P. med at finde hjælpemidlerne igen,
og før B.P. blev ført helt tilbage til hytten, løb ulvene hen til den for at undersøge, om det var sikkert
for B.P. vende tilbage.
Intet er dog sikkert, når man er oppe imod en hærdet forbryder som T.T. I løbet af natten sneg han sig
nemlig ind i hytten og stjal alle ulvenes tøjklæder. Ved flagparaden næste morgen kunne B.P. til alt
held udlevere et særligt detektivtørklæde til alle ulvene, så de kunne være reglementeret påklædt, når
de gik ud i skoven, hvor deres færdigheder inden for detektivfaget skulle afprøves. De skulle lave
gipsaftryk, tegne skitser, få en skjult tekst frem og være opmærksomme på ting, som ikke faldt ind
med omgivelserne.
Da ulvene vente tilbage til hytten, ventede der dem en slem overraskelse: T.T. havde igen været inde i
hytten. Beviset var et knust glas og en hvid handske med T.T.’s initialer på køkkenbordet.
Bevismaterialet blev sikret, og så var det blevet tid til at sætte frokosten til livs, som Jacalas mor
havde lavet.
Efter frokost begyndte efterforskningen for alvor. Ulvene lyttede til et af politiets bånd, hvor en
anonym person gav oplysninger om T.T. Ulvene sammenholdt oplysningerne med politiets
forbryderalbum, og mistanken samlede sig om 2 til 3 af de meget ubehagelige typer, som skulede ondt
ind i kameraet. Derefter blev det knuste glas undersøgt for fingeraftryk, men T.T. havde ikke sat
nogle, for snedige som han er, havde han brugt et par handsker under sit indbrud. Til sidst blev et par
bøger med koder nøje studeret, og indholdet bekræftede mistanken til T.T. Ulvene videregav deres
viden til B.P., som var meget tilfreds med deres resultater. Han forklarede ulvene, at han havde brug
for at tænke sagens nærmere sammenhænge grundigt igennem, men han var sikker på, at de ville nå
frem til en opklaring i løbet af næste dag. B.P. gav ulvene fri resten af aftenen, og det første, de
gjorde, var at kaste sig med en glubende appetit over aftensmaden, som Tantors far havde tilberedt til
dem.
Tidligt søndag morgen vækkede B.P. ulvene. Han havde i løbet af natten og morgenen observeret
nogen bevæge sig rundt omkring den vestlige ende af Bastrup Sø. Sammen med B.P. gik ulvene ud
for at undersøge sagen, og under en shelter fandt de en kasse med stjålne spejderbælter,
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

spejdertørklæder og spejderuniformer. Til alt held var deres egne tørklæder også i kassen. Ulvene
ledte videre og fandt en lille sort plasticdåse, som var tapet fast til en stolpe på en badebro. Dåsen sad
et godt stykke under vandoverfladen, og der var is på søen, så de skulle først hugge hul på isen, før de
kunne stikke armen ned i de kolde vand for at sikre sig dåsen.
Dåsen viste sig at indeholde en kodet oplysning om, hvor det næste indbrud ville finde sted.
Derudover var der et bevis, som fældede T.T.  Han havde været så uforsigtig at lægge en stump af sit
sygesikringskort i dåsen, hvor de første tre cifre af hans CPR-nummer kunne læses. Med denne viden
ringede ulvene til politiet, som straks sendte en patruljevogn afsted til gerningsstedet. Kort tid efter
ringede politiet tilbage for at fortælle, at T.T. var blevet anholdt med fingrene dybt begravet i en
bandekasse inde i Claus Nars hytte i Farum. Politiet takkede ulvene for deres indsats og fortalte B.P.,
at han gerne måtte udbetale dusøren til dem.
B.P. var ikke sen til at uddele dusøren, og han takkede ulvene for deres store indsats i
opklaringsarbejdet og sluttede med at konstatere, at forbrydelse ikke betaler sig.

Ud i det blå
Det havde desværre ikke været muligt at sørge for en orkan magen til den, som hærgede landet i
december sidste år, inden tropsspejderne begav sig ud på deres vandretur ud i det blå. Til gengæld var
der sørget for et passende tykt lag sne, så ulvene og juniorerne ikke skulle føle, at de blev behandlet
anderledes end tropsspejderne, når de nu skulle forsøge at vandre 10, 20 eller 30 kilometer.
Vandreturen var frivillig, men alligevel dukkede 5 ulve og 5 juniorer op tidlig søndag morgen. De
ville vise, at „en 20-30 små kilometer, regner vi for en lille tur“ sne eller ej. Turen var tilrettelagt
således, at drengene skulle gå i sløjfer af hver 10 kilometer med Mantziusgården som udgangspunkt.
Hvis de efter en sløjfe mente, at de var i stand til at gennemføre endnu en sløjfe, fik de lov til at
fortsætte. Ulvene måtte gå mellem 10 og 20 kilometer, mens juniorerne måtte gå mellem 10 og 30
kilometer.
Den første sløjfe blev ikke gennemført uden dramatik. Sahis elektriske crosser blev endnu engang sat
på en hård prøve, da den skulle pløje sig igennem snedriverne i Rude Skov, men ved fælles hjælp og
anstrengelse lykkedes det endnu engang for drengene at komme helskindet i mål. De tre yngste af de
deltagende ulve - Galago, Jacala og Tjo - valgte at stoppe efter de første 10 kilometer, for da havde de
opnået at få deres første vandremærke. De to juniorer, Ikki og Sahi, valgte også at stoppe efter 10
kilometer. Ikki havde tidligere gået 10 kilometer, men han var alligevel gået med for fornøjelsen og
selskabets skyld, inden han skulle ud at spille golf. Sahi havde aldrig været ude at vandre 10 kilometer
i sne før, så han valgte at tage hjem for at samle kræfter til næste gang.
Den anden sløjfe blev gennemført inde i selve byen. Nu skulle man tro, at det efter et snefald ville
være lettere at vandre i byen, men ikke i Birkerød. Byens borgere er kendte for ikke at fjerne sneen fra
fortovene foran deres huse. Så anden sløjfe blev gennemført i et lavere tempo end første sløjfe, fordi
hvert skridt, som drengene tog, nøje skulle afpasses efter underlaget, som bød på is og dyb sne. De to
tilbageværende ulve, Pukena og Wan Tolla, takkede af efter at have gennemført 20 kilometer, og så
var der „kun“ tre juniorer tilbage, men både Addax, Mandla og Rikki var fast besluttede på at gå de
sidste 10 kilometer.
Den sidste sløjfe gik også igennem skoven. På trods af at de første 25 kilometer begyndte at kunne
mærkes i benene, skulle drengene lige op på toppen af Maglebjerg, da de kom forbi. Tilbage i
floklokalet væltede drengene, men over trætheden kunne deres glæde ved at have gennemført 30
kilometer tydeligt spores.
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve !!!
Nu nærmere tiden sig!!! Solen skinner og fuglene synger!! Ja....
foråret er nær, håber vi !!! En ting er i hvert tilfælde sikkert;

VI SKAL ÅBNE FORT NIC, Hurra !!
Husk dog at selvom der på kalenderen står forår, kan det være
barsk vejr i april og vi er med sikkerhed meget ude når vi er på

Firt Nic.

Program for April
  01.04 nærmere besked

Fødelsedagsløb �90År�

    6.04 nærmere besked
ÆNDRING !! Træne til oak city

�Mødet holdes sammen med juniorerne
fra kl. 19.00 til kl. 20.30.�

     13.04 Fort Nic
Åbning af Fort Nic!!!!!!!!!!
�BLA-møde. Optælling og

udlevering af bandekasser.�

       27.04 Fort Nic
Sct. Geoge�s dag

Nærmere besked ang. tidspunkt

Kaa aftaler med jer, hvornår der er BLA-møde.
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve &Juniorer
Amanda og jeg siger mange tak for den fine læderlap, vi

fik da Amanda blev født, det varmer at hører fra jer. Jeg
glæder mig til at se jer mere i fremtiden.

Med stor Ulve hilsen
PIL.

Arrangementer i 2000.
ZOO-TUR 7/5

Fort Nic tur 12-14/5
Oak City 28/5

Sommerfest �Bistrup� 5/6
Valdemarsdag 15/6

Husk:
- at melde afbud, når du ikke kommer

- at være klædt på efter været
- at være beredt, for det fører til noget

- at spejderliv er frilufts liv.
Med ulve hilsen Kaa & Pil ì

(Husk at melde afbud 4581 2401)
       HUSK AT HAVE UNIFORM PÅ !!!!!!

(1. møde Maj er d. 4/5 2000 på Fort Nic)
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2. Birkerød
Blåmejser

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

Kære Blåmejser
Vejret er ved at blive varmere og dagene længere – derfor er det tid til at flytte
ud på grunden bag Hestkøb Gård.
Derude er der mulighed for at lave mange sjove spejderting. Vi skal bl.a. øve os
i at lave bål og
prøve at bruge bålet til anderledes ting . Har du f.eks. prøvet at lave popcorn
over bål?

Program for Apr il:
6/4: Møde på grunden
13/4: Møde på grunden

der er KL/KA-møde for kuldlederne og assistenterne
bagefter (19.00-19.30).

20/4: Intet møde pga. påskeferien
27/4: Holder vi Sct. Georgsdag med drengene fra 1. Birkerød. Der vil blive

uddeling årsstjerner. (Dagen er rykket i år pga. påsken).
Nærmere besked følger.

Husk at klæde jer fornuftigt på til møderne!



17

2. Birkerød
Spirer

Hej Spirer

Så er foråret godt på vej. I hvert fald alle forårsblomsterne. Så er det tiden for at vi
skal ud på grunden ved Hestkøbgård og spejde.
I april måned skal vi starte med at lave en skitse over en lejrplads vi vil lave ude på
grunden. Det er også i denne måned vi skal på tur sammen med troppen, så i der skal
rykke op efter sommerferien kan lære troppen bedre at kende. Vi skal forsvare vores
vundne rævehale for god kammerat og samarbejde i Divisionen.

Program for April
Møde i Hytten
6. Minilejrplads

PLA-møde 18:30-19:00 For  Stjerne,  Chap,  Fimpe og Rap.

Møde på grunden fra kl 18:30-20:30.

13. Minilejrplads bliver størrere

15.-16. Juniortropstur
For dem der fylder 12 år i år 2000

27. Minilejrplads bliver størrere

29.-30. Divisionens juniortur

Med mange  spirerhilsner

Måne, Vims,  Smil og Rokke
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigere!
Mon ikke der er en eller to af Jer, som i marts har lært betydningen af at have
juniorlommen i orden. I er jo ved at blive så store nu, at det ikke altid er
nødvendigt at få en seddel med hjem til Jeres forældre, når der bliver ændret
noget i forbindelse med vores møder eller ture. Det kan I sagtens selv finde ud af
- og det er godt! -, men nogle gange kniber det alligevel med at huske det, som ham
lederen siger. Nogle gange har I mere travlt med at fare ud ad døren, springe op
på cyklerne og trampe hårdt i pedalerne for at komme hjem. Derfor er det nu
engang altid godt at have en spids blyant og en frisk notesblok liggende klar ved
siden af �Hej Junior�, en sikkerhedsnål, et stykke plaster og en 2-krone i
juniorlommen, for så kan I lige skrive nogle få ord til støtte for hukommelsen. �Er
det vigtigt?�, vil I sikkert spørge. Til det er svaret et kort, men bestemt ja.
Oak City Rally nærmer sig, og I skal have klargjort Jeres biler og have pudset
Jeres form af. Hvis I ikke har løbet efter andet end pigerne fra klassen, og hvis I
ikke har skubbet rundt med tungere ting end lænestolen hjemme foran fjernsynet,
kunne det da godt være, at I skulle til at gøre noget mere ved det. Her er et par
idéer til at komme i gang: Løb en tur et par gange om ugen! Bær kurven eller skub
vognen, hver gang I er ude at handle med Jeres forældre!
�Nogle dyr løber langt, andre dyr springer højt, men tigere lø�ver hurtigt.�

Husk:
- at melde afbud, når du ikke kommer!

- at være klædt på efter vejret!
- at være beredt, for det fører til noget!

- at spejderliv er friluftsliv!

Med spejderhilsen fra
Baloo, Kaa, Messua og Addax
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Program for april
Lørdag den 1.
Fødselsdagsløb fra kl. 14 til kl. 16 med start ved Mantziusgården.
Husk at medbringe kompas!
Torsdag den 6.
Oplæg til Oak City Rally.
Bemærk, at dette er en ændring i forhold til halvårsprogrammet!
Torsdag den 13.
Båltænding.
Bemærk, at mødet holdes på Fort Nic!
BLA-møde. Optælling og udlevering af bandekasser.
Torsdag den 20.
Intet møde på grund af Påsken.
Torsdag den 27.
Sct. Georgs dag.
Bemærk, at mødet er fra kl. 18 til kl. 20!
Kommende arrangementer
Zootur søndag den 7. maj.
Tiderne for afrejse og ankomst afsløres i slutningen af april.
Fort Nic tur fredag den 12. - søndag den 14. maj.
Tilmeldingen sker i april. Hold øje med indbydelsen!
Kræmmermarked fredag den 26. - lørdag den 27. maj.
Tilmelding sker i april. Giv en hånd med!
Oak City Rally søndag den 28. maj.
Tilmelding sker i april. Havde det været let, havde vi sendt nogle andre!
Valdemarsdag den 15. juni.
Bemærk, at mødet forventes at være fra kl. 17 til kl. 22!
Sommerlejr mandag den 19. - søndag den 25. juni.
Husk at aflevere 250,- kr. til Kaa den 1. eller 13. april!
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Den 15. marts fyldte gruppen 90 år. Jeg synes at det var en glimrende reception,
og jeg glæder mig til at kigge nærmere i kassen med 30-40 grydeklare tropsture
som vi fik af en gammel tropsleder, nemlig Michael Jess.
Her i april skal vi også lige fejre gruppens fødselsdag. Denne gang er det for
alle spejderne i gruppen. Det foregår den 1. april (Nej det er ikke en aprilsnar)
mellem kl. 14:00 og 17:00. Vi mødes på lokalet.
Månedens emne er pioner, så vi skal ud på Fort Nic og prøve de nye rafter.
Dette er selvfølgelig starten på træningen til forårsturneringen i Store Bededags
ferien. Jeg håber i alle deltager. Det skal nok blive en god tur. Den handler om
Romerne, og i burde have fået en indbydelse på nuværende tidspunkt.
Derudover er det endelig blevet tid til det årlige natløb. I kan roligt glæde jer.

Gruppen 90 år : Lørdag den 1. april. Kun gruppen. 14:00-
17:00
Tropsmøde : Onsdag den 5. april kl. 19:30 på lokalet.
Natløb : Lørdag den 8. april til søndag den 9. april
LPT2000: 20.-24. april. Held og lykke til de 4 hårde
drenge.
PLAM: Onsdag den 26. april kl. 19:30 på lokalet.
Sct. Georgsdag: Torsdag den 27. april kl. 18:00-19:30 på Fort
Nic.
Næste tropsmøde : Onsdag den 3. maj kl. 19:30 på Fort Nic.
Tropstur : Fredag den 5. til søndag 7. maj på Birkeengen.

Husk at melde afbud!!!

Staben
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2.Birkerød Trop
Tobit

Hej kæreste Tobitter

Marts var måneden hvor fire patruljer blev til to, og forhåbentlig er I nu
kommet godt i gang i de ’nye’ patruljer. Ellers er april selvfølgelig måneden
hvor I skal finpudse jeres spejderfærdigheder, så I er i topform til
Forårsturneringen. Foråret viser sig forhåbentligt også snart fra sin lidt
mildere side end de seneste snefald vi er blevet udsat for, så der burde være
mulighed for at kunne komme lidt udenfor for at øve sig på besnøringer og
lave lidt pionerarbejde.

Som kombinationen af det nødvendige (forberedelser til Forårsturneringen)
og det sjove (tre dage sammen med din ynglings tropsstab og resten af
troppen) har vi en tropstur midt i måneden; 14.-16. Så reserver week-end’en,
og så vil I modtage en invitationen snarest, hvis den da ikke allerede er nået
ud til jer, når I læser dette.

Datoer i april:
2.: PLAM i hytten kl. 19.00-21.00 (Der var vist nogle der sagde

ja til at bage, men hvem det mere præcist var, kan I
forhåbentlig huske...)

8.-9.: Forældretur for hele gruppen
10.: Seneste tilmeldingsfrist til Forårsturneringen
14.-16.: Tropstur
27.: Sct. Georgsdag på Grunden med 1.Birkerød kl. 18.00-19.30

Kærlige forårshilsner fra Staben
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Birkerød
Bjørne

PPPPP.  Plys.  Plys.  Plys.  Plys.  Plys

dumdidumdidum....



ADRESSELISTE
1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1bi.dk

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 Bredvig45 81 57 60
PA: Lasse Arnsdorf Pedersen45 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:
Birger Nilausen 45 81 62 12

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek 45 82 09 54
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:
Natalie Strandman (Pippi) 35 81 70 80
Ann-Kathrine Thomassen 35 24 81 28
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
Svalen/Musvitten:
Camilla mørch Pedersen (Kaska) 45 81 18 24
Musvitten/Svalen:
Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo) 45 81 11 14
Viben/Gelnten:
Mette Pil Brodersen 45 82 42 22
Glenten/Viben:
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:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Steen Ehlers 45 81 01 18

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

Støt vores annoncører
-de støtter os.

A. MADSEN
GULD  �  SØLV  �  URE  �  OPTIK
Hovedgaden 26  �  3460 Birkerød  �  Tlf. 45 81 05 48

Kongevejen 35
3460 Birkerød

Tlf.: 45 82 82 80
Fax: 45 82 71 33


