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Læs om 1.Birkerød Trops sommerlejr i Island flere steder i bladet

avnsholt
ivision
FÆLLSELEDERAFTEN ONSDAG
D. 4.10.2000 KL. 19.30 I
SVELLEHYTTEN
Denne aften vil Hans Stavnsager –generalsekretær i DUF
(Dansk Ungdoms Fællesråd) komme med et spændende
oplæg:
”Hvad kan vi gøre bedre for at fastholde vore medlemmer?”
Efter foredraget vil der være mulighed for diskussion.
Få en fælles oplevelse i jeres gruppeledelse og tag til
Svellehytten denne onsdag aften!!!
Vel mødt !
På divisionsledelsens vegne



ressiden
Tillykke siger vi alle til :
August 2000
1.
11.
15.
29.
30.

Pif
Sky
Lystig
Glip
Muvin
Puk
Bjørn

10
15
9
16
46
8
11

år
år
år
år
år
år
år





Birkerød
Gruppe

TELEFONBØGER IGEN IGEN
Kære minier, juniorer, spejdere og forældre !
Som omtalt i Bardunen august 2000 kommer her mere om
telefonbogsuddelingen.
Uddelingen foregår i weekenden 23.-24. september.
Opgaven er FÆLLES for HELE gruppen.
Seniorerne tager deres tørn med uddelingen af industribøgerne.
Vi tjener MANGE penge til hele gruppen og jo flere vi er,
jo nemmere går det.
Vi mødes kl.10 på transformatorstationen (se næste side)
Medbring madpakke + drikkelse til eget forbrug.
Medbring evt. trækvogn, legevogn eller klapvogn.



Jeg håber på stor opbakning.
På snarlig gensyn.
Helle.
GL.
----------------------------------------------Sæt Kryds
_______ Mine forældre var fohindrede sidst, men vil selvfølgelig
gerne køre denne gang.
_______ 23.september. Antal pladser i bilen_________
_______ 24.september. Antal pladser i bilen_________
_______Mine forældre vil gerne køre igen
_______ 23.september. Antal pladser i bilen_________
_______ 24.september. Antal pladser i bilen_________
_______Mine forældre kan ikke køre, men
_______jeg kommer selvfølgelig.
NAVN:
Afleveres til din leder senest 11.september.
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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!

Her står telefonbøgerne
KRAK kort 155

kort 156
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Island - set af en spejder.

Af Emil Vejergang Bredvig, patruljeleder i Mohawk
Den 26. juli tog 9 spejdere og 6 ledere fra 1. Birkerød Trop med fly til Island.
Vi medbragte selv alt den mad, som vi skulle spise på turen, og de telte, som
vi skulle sove i. For at få råd til at tage på tur til Island havde vi brugt mere
end 1 år på at tjene penge. Vi havde arbejdet for forskellige lokale firmaer og
havde søgt forskellige fonde om støtte. Alle ansøgninger på nær én blev
afslået. Nordisk Ministerråd bevilgede os dog et så pænt beløb, at vi fik råd
til at gøre vores planer til virkelighed.
Selve flyveturen til Island var en sjov oplevelse, da det jo ikke er så tit, at
man ser så megen luksus på en spejdertur. Vi ankom til Reykjavik lidt før
midnat, og det var stadig lyst. Vi blev hentet i bus af de islandske spejdere,
som vi havde haft kontakt med igennem flere måneder. De kørte os til deres
hytte, hvor vi skulle sove de første par dage.
Da vi havde spist morgenmad den første dag, kom der 2 islandske spejdere,
som ville vise os rundt i byen. Vi startede på frilandsmuseet, hvor vi så nogle
gamle, islandske huse. Der var blandt andet en gammel spejderhytte, som
havde et meget lille rum, hvor der var nogle meget høje, men korte
køjesenge med plads til 20 spejdere. Derefter var vi oppe ved Kuplan, en
restaurant på toppen et højt vandtårn, hvor vi kunne se ud over hele byen.
Så tog vi ud at bade ved Islands eneste rigtige strand, og til sidst klatrede vi
på en rigtig klippevæg overvåget af de islandske spejdere.
Den næste dag så vi byen på egen hånd. Vi var i et udendørssvømmebassin
med naturligt opvarmet vand, og sidst på dagen roede vi i kano, som de
islandske spejdere havde kørt ud til en sø et stykke væk fra deres hytte.
Efter 3 dage i Reykjavik havde vi set alt, hvad vi ville se i Reykjavik. Vi tog
afsked med vores islandske spejdervenner og rejste ud mod øst for at
vandre. Vi kørte med bus til Thorsmørk på det sydlige Island, hvor vi skulle
begynde vores vandretur. Ruten, som vi havde valgt at vandre ad, er en af
Islands mest populære vandreruter, men vi mødte alligevel ikke særlig
mange mennesker. Ruten var ca. 50 kilometer lang, og vi var blevet
anbefalet at vandre fra syd mod nord, fordi vi da ville slutte ved nogle varme
kilder og dermed have mulighed for et varmt bad efter en hård vandring i
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bjergene. Vi startede i et landskab, som godt kunne minde om landskabet i
Norge. Det var grønt og frodigt, og det blev flottere, jo højere vi kom op. Efter
de første 2 kilometer kom vi til en stor flod, som vi skulle krydse. Vi skiftede til
gummisko og gik over, hvorefter vi hængte skoene til tørre på vores
rygsække. Stedet, hvor vi sov den første nat på vandreturen, var nok det
flotteste overnatningssted på hele turen. Hele vejen rundt om os var der
bjerge, og længere nede i en kløft ved siden af teltpladsen var der et lille
vandløb. Det var meget smukt.
De næste dage gik vi gennem et landskab, som hele tiden ændrede sig. Vi
gik gennem store sandede bakker, som mindede om strandene ved den
danske vestkyst, bortset fra at sandet var sort. Vi gik gennem områder med
gammel lava, og vi gik på sne. Men mest af alt gik landskabet op og ned.
Meget op og ned. En tidlig morgen vandrede vi 2 kilometer, som vi normalt
kun er 15-20 minutter om at gennemføre, men denne morgen skulle vi
samtidig bevæge os 400 meter op i højden. Det var meget hårdt, men da vi
kom til toppen, var det det hele værd, for udsigten deroppe var fantastisk.
Den var nok det kønneste, som jeg nogensinde har set.
Aftenen inden vi nåede målet for vores vandretur, sov vi i et område med
mange varme kilder, som jo er karakteristisk for Island. Før vi krøb ned i
vores soveposer, gik vi tur for at se på kilderne, og det var en sjov oplevelse.
Der var mange spruttende og dampene huller, og alt havde kobberrød farve.
På den sidste dag for vandreturen gik vi til campingpladsen, som var målet for
turen. Dér badede vi i en varm kilde og gik op - for første gang uden
rygsække - for at nyde udsigten fra toppen af et bjerg.
Dagen efter kørte vi i en lejet bus til Selfoss, hvor vi overnattede på endnu en
campingplads. Den sidste dag på Island var vi på sightseeing i vores lejede
bus. Vi så Geysir, som er blevet en smule mere aktiv efter jordskælvene på
Island i slutningen af juni, men som desværre ikke sprang, mens vi var der.
Det gjorde til gengæld lillebroderen, Strokkur, som blæste sit varme vand 30
meter op i luften. Der var også mange andre flotte, varme kilder og andre,
forskellige vandhuller. Vi overværede et multimedieshow, som viste den
islandske naturs voldsomme styrke. Herefter kørte vi til Gullfoss, et stort
vandfald, hvor vi blev godt våde. Vi fortsatte til Tingvellir, som er de gamle
islændinges tingplads eller folketing, og vi sluttede vores rundtur ude ved Den
Blå Lagune, hvor vi igen badede. Lagunen får sit blålige skær og sine mange
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mineraler fra et nærtliggende kraftværk, som leder varmt vand ud i lagunen.
Vi kørte det sidste stykke ud til lufthavnen i Keflavik, hvor vi havde ca. 4
timers ventetid. Vi spillede Domino og sov indtil klokken var hen ved 2,
hvorefter vi fløj hjem til Danmark. De fleste af os sov under hele flyveturen,
indtil vi landede kl. 7 i Kastrup.
Når jeg tænker tilbage, vil jeg nok sige, at Island er et land, hvor man har stor
fordel af at være spejder. Jeg tror, at den måde, som vi oplevede Island på,
var den bedst mulige. Når man vandrer så meget, som vi gjorde, kommer
man nemlig meget tættere på naturen, og man kommer til at opleve meget
mere.





Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok
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Arrangementer i 2000.
12/10 forælkdrehygge
27-29/10 ulvetur
7/12 Juleforældrehygge.
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Kære Blåmejser, nye som gamle!
Først et stort velkommen til alle de nye blåmejser, der nu har
været til et par møder. Vi håber, at I synes, at det har været sjovt,
og at I vil blive ved med at synes det.
Sommeren er nu ved at være slut, og vi skal til at gå ind i
september måned. Dette vil vi gøre med den årligt
tilbagevendende gruppetur, som i år foregår på Holmen i
København fra d.1-3/9-00. I har på nuværende tidspunkt allerede
fået yderligere information. Det er vist noget med Olsen
Banden!!!
Ellers skal måneden bruges ude på Grunden, hvor vi skal lære de
nye at snitte, save og tænde bål. Dette er jo samtidig en god
mulighed for de gamle til at få opfrisket deres egne kundskaber.
Vi håber desuden, at vi i løbet af september kan holde et møde i
godt vejr for både spejdere og forældre. Det kunne være hyggeligt
at samles til et lejrbål med kaffe og kage, og på den måde lære
hinanden bedre at kende. Dette arrangement vil I få yderligere
informationer om på et af de kommende spejdermøder.
HUSK at melde afbud til en af os ledere, hvis du ikke kan komme
til et spejdermøde!!!
Med stor mejsehilsen
Muvin
45820467



Akela
42817157

Fia
42811204

Prop
42815869

Era
45811378
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Kære spirer-piger

Sommeren er ved at gå på hæld, men spejderåret er
først for alvor ved at begynde.
I september kan i glæde jer til vores gruppetur, der i år
kommer til at foregå på Holmen i København. Temaet
vil være ”Olsen Banden” – så i kan godt finde talkum,
plastikhandsker og stetoskop frem…
Selvfølgelig skal i også se frem til møderne, der er
stadig et par patruljer der mangler at afholde de møder
de har planlagt, så husk at se efter i
halvårsprogrammet hvornår det er jeres patruljes tur –
vi glæder os!!
Derudover skal vi også have afprøvet en helt ny slags
møder – nemlig mappe-møder, her får i mulighed for at
lave en masse sjove aktiviteter, som i selv vælger.
Nøjagtig hvad det går ud på finder i ud af til det første
mappe møde.
Vi glæder os til at se jer
Spire-hilsen
Rokke, Smil, Vims og Måne
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Marianne Wieses Flok
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Tropssommerlejr i Island
Støttet af Nordisk Ungdomskomité

Onsdag den 26. juli mødtes 15 spændte spejdere og ledere på lokalet kl. 14
for at få pakket inden vi skulle af sted til Island. Vi skulle først flyve 22:20, men
der er en del man skal nå inden man tager ud i naturen for at vandre.
For eksempel er det meget smart at dele maden op i portioner, således at man
blot åbner 1 pose pr. dag og bruger den helt op.
Dette medførte et større samlebånds-afvejnings-projekt hvor stort set alt skulle
ud af original-emballagen og derefter pakkes i nye poser efter andre vægt
forhold. Derudover skulle materiel og mad i øvrigt fordeles. Dette gjaldt også
Trangiaer (stormkøkkener).
Vi spiste hakkebøffer med kartofler, ærter og bearnaisesovs, idet det var ting
vi ikke ville få noget som helst af de næste 10 dage, hvor menuen skulle stå
på havregrød om morgenen, loganbrød (noget sødt, tungt brød som er
langtidsholdbart) til frokost, og derefter pulvermad til aftensmad, tilberedt over
Trangia.
Vi fik pakket, og kom i ro og mag med toget til lufthavnen hvor vi skulle checke
ind. Heldigvis var personalet ved check-in skranken meget venligt og
accepterede vores samlede overvægt på ca. 50 kg. Dette på trods af at nogle
af teltene var havnet som håndbagage.
Vi kom af sted og nød flyveturen med gratis sodavand og juice, mad, små film
og frie høretelefoner til radioen.
Vi lettede fra Kastrup i mørke og landede i Keflavik mens solen var ved at gå
ned, så vi oplevede altså nærmest at solen ”stod op”, mens vi fløj derop.
I Keflavik lufthavn blev vi hentet af de Islandske spejdere, som vi havde
skaffet kontakt med hjemmefra. De havde lejet en bus til os, som kørte os til
deres spejderhytte i Gardabær (Birkerøds venskabsby). Der havde de sørget
for madrasser til os så vi kunne have det rigtig lækkert. Derefter gik vi direkte i
seng. Klokken var ca. 3 dansk tid og 1 islandsk tid (altså om natten).
Næste dag havde islændingene arrangeret en rundtur i Reykjavik, hvor vi
blandt andet så deres frilandsmuseum, med Islands ældste spejderhytte. Vi så
udsigt over byen fra byens vandtårn med roterende restaurant på taget og en
indendørs geyser, som sprang naturligt, men var ført indenfor gennem
vandrør. Derudover badede vi i havet (heldigvis et sted hvor en varm kilde løb





Birkerød
Trop

ud, så vandet lå på ca. 16 grader), klatrede på klippevægge og grillede.
Næste dag guidede de os til en kirke, som vi straks døbt legokirken på grund
af dens takkede byggestil. Derefter havde vi et par timer på egen hånd i byen.
Om eftermiddagen var vi i Gardabær’s svømmehal med dejligt varmt vand i
det store bassin og sindssygt varmt vand i de 2 små bassiner. Derefter gik vi
til en lille sø, hvor islændingene havde kørt nogle kanoer ud, som vi sejlede
lidt rundt i. Derefter sagde vi mange tak for deres hjælp, og gik tilbage til
hytten for at sove. Tidligt næste morgen (kl. 5) stod vi op, spiste morgenmad,
gjorde rent og tog derefter bussen til Reykjavik og dernæst til Torsmørk hvor
vores vandring skulle starte. De sidste mange kilometer af busturen sad vi i
en forhøjet 4 hjuls trukken bus, som forcerede en del vandløb, hvor det ene af
dem forårsagede 7 cm. vand på det nederste trin i den forhøjede bus.
Vi ankom til Torsmørk ved frokosttid, og indtog derfor vores loganbrød,
hvorefter vi tog rygsækkene på og begyndte vores tur.
Kort efter start nåede vi det første vadested, hvor vandet gik os til et sted
mellem knæene og toppen af låret. Lidt afhængigt af om man var 203 cm høj,
eller en god sjat mindre. Vi måtte have vores vadesteds tov frem på grund af
den kraftige strøm. Da vi var gået over fandt vi et knap så dybt vadested 150
m længere oppe, men pyt. Det var jo meget sjovt at vade, selvom fødderne
blev iskolde.
Om aftenen fandt vi en lille lækker græs og mos plæne at lægge os på, og
nød en meget flot solnedgang, men vi fejrede Jespers fødselsdag.
Aftensmaden var naturligvis pulvermad, lavet på Trangia. Hov. Stop lige. Fik
jeg nævnt at det ene madhold (Ingen navne nævnes, for Emil’s, Sikker’s og
Bjørn’s skyld) havde glemt deres Trangia på lokalet i Birkerød, på trods af at
de var blevet spurgt om deres trangia var i orden, hvilket de bekræftede.
De næste 3 hele dage gik med at vandre. Terrænet ændrede sig hver dag, og
vi oplevede bløde bakker med træer og buske. Mosbeklædte klipper, sort
lavasand som faktisk var en slags ørken, for at forsætte over større og mindre
snepletter, hvor det nogle steder var småfarligt at gå fordi der ikke var noget
fast grund direkte under sneen. Til sidst endte vi i et område med masser af
små varme kilder, som man dog ikke kunne bade i. Der var både små
kogende vandsprøjt, en flot dybblåt næsten kogende vandhold, og kogende
mudderpøle. Alt sammen krydret med lugten af æg.
På 5. dagen for vandringen nåede vi vores må Lannmannalaugar, hvortil man
kom ved at gå igennem lava fra før 1900-tallet.
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I Lannmannalaugar var der en rigtig varm kilde hvor man kunne ligge i timevis
og nyde vandet.
Da vi ankom før frokost denne dag, og først skulle af sted næste dag kl. 14 var
der masser af tid til at bade, gå op på et nærtliggende udsigtspunkt, samt spille
frisbee hvilket desværre medvirkede at leder Lasse måtte en tur på
skadestuen, som lå to en halv times kørsel i forhøjet firhjulstrækker derfra, men
han klarede det på trods af at det nåede at blive hans fødselsdag, inden bilen
kom og hentede ham, og på trods af at han først var færdig lappet ved 4-tiden
om natten.
Næste dag havde vi lejet en bus som kørte os til Selfoss hvor vi igen mødt
Lasse og Rune som var taget med ham. Selfoss er den næststørste by på
sydkysten, med hele 4000 indbyggere. Waaaaauuuv. Ikke specielt spændende,
men det lå et meget praktisk sted, idet vi næste og sidste dag, igen havde lejet
en bus, som kørte os rundt til diverse seværdigheder.
Vi startede med at kører til Strokkur som er en geyser. Den ligger lige ved
siden af Geysir, som dog desværre ikke har sprunget de sidste rigtig mange år.
Den var dog begyndt at ræbe sig efter jordskælvene, men sprang desværre
ikke. Derefter kørte vi til vandfaldet Gullfoss, som er ”sølle” 31 meter højt, men
meget stort og flot. Der hvor vandet ryger ned i floden har det gravet sig 70
meter ned under vandoverfladen, på grund af den kraft det falder med.
Derefter så vi islændingenes tidligere ting-sted Tingvellir. Et flot område, som
ligger lige oven på skellet mellem nogle af jordskælvspladerne. Hele området
synker derfor 2 cm om året, men var netop faldet 1,5 meter på grund af
jordskælvene. Der var flotte klippevægge og et flot vandfald, og en masse
mærkelig kunst.
Desværre sendte vi os selv ud på en overflødig 3-4 km. omvej, men det er jo
hvad der kan ske.
Til sidst kørte vi til Den Blå Lagune, som er en kunstigt opvarmet badesø, med
noget meget sundt men ugennemsigtigt muddervand, som giver den et blå
skær.
Vandet var lækkert varmt at bade i. Derefter tog vi i lufthavnen og fløj hjem. Da
vi landede kl. 7 om morgenen i Danmark var vi efterhånden temmelig trætte,
men vi klarede da at få hængt teltene til tørre på lokalet.
Alt i alt havde vi en rigtig god og flot tur, som stort set var uden regn, og med
en del blå himmel og sol, så det var alle tiders hårde men meget flotte
oplevelse.
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Hej Rødder!!!
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Inden jeg kaster mig over noget som helst andet, er der fire
presserende ting jeg lige må have klaret.
Først og fremmest tusind tak for en rigtig fed sommerlejr i Island. Jeg
nød at være med som leder og pludselig var der en mening med de
timers forarbejde der var lagt i projektet, inkl. en masse arbejde for at
tjene penge. I kan læse om turen et andet sted i bladet.
Dernæst vil jeg byde David velkommen hjem igen. Jeg håber du havde
en rigtig god tur.
Jeg vil så fortsætte med at sige tak til Mads R. for hans tid i troppen,
den sidste som PL i Sioux, og ønske Kristian held og lykke med hans
nye PL tjans.
Sidst men ikke mindst kan vi byde velkommen til en enkelt ny
tropsspejder, nemlig Michael, som når dette blad udkommer netop
burde være rykket op i troppen i Mohawk.
Derefter vil jeg springe til månedens emne som er orientering.
Hovsa. Det var sandelig hurtigt klaret. Nu kommer jeg så til det svære,
nemlig at få hele indlægget til at fylde 2 sider. Endnu engang er jeg
relativt idéforladt, idet jeg stort set lige er hjemvendt fra Sydfrankrig og
ikke rigtigt tænker som en spejder endnu.
Jeg håber at jeg er fuldt ud på banen igen fra næste indlæg, men det
er altså tarveligt at deadline for både august og september bladet lå i
min sommerferie.
På nuværende tidspunkt burde vi i øvrigt lige have været på gruppetur,
som forhåbentlig gik som den skulle, og jeg håber at alle overlevede at
vi viste rigtig mange billeder fra årets løb.
Siden sidst har Kristian, Oscar, Sikker og jeg selv været i Allerød og
uddele aftenskolekataloger i samarbejde med 1. Lillerød gruppe. Jeg
ved endnu ikke hvor meget vi tjente på det, men vi fik i hvert fald en
god frokost ud af det, inkl. flæskesteg og sodavand, for blot at nævne
nogle få af de ting der var på det overdådige frokostbord.
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Eftersom jeg alligevel hopper rundt i det hele i dette indlæg kan jeg
jo lige så godt hoppe til noget helt andet, nemlig oprydning af
lokalerne. Hvis I ikke har ryddet op på jeres patruljelokaler endnu, så
har I bare at fingeren ud af r.... og få det gjort. Der må gerne (læs
SKAL) være pænt på lokalerne, og det gælder sådan set også i
sommerferien.
Jeg håber for øvrigt at I blev færdige med at pille svævebanen ned,
men det regner jeg da med at I gjorde.
Nu er jeg kritisk løbet ind i problemer med at finde på noget, så
derfor fik jeg den ide, at i meget gerne må komme med forslag til
hvad I ønsker skal stå på de 2 siders tropsindlæg fremover. Skal det
være meget formelt, hvor det forklarer om hvad der skal ske? Eller
skal det være små historier som jeg tidligere har prøvet lidt med, eller
har I nogle helt andre og endnu bedre ideer end mig, så vil jeg meget
gerne høre om dem. Det eneste krav er at jeg SKAL skrive 2 sider
HVER gang på grund af postvæsenets regler, og det må kun være
tekst. Ikke noget med oversigter eller lignende. Den lille kalender til
sidst undtaget.
Kom med nogle ideer, så prøver jeg om jeg kan gøre det.
Helst ville jeg gerne selv skrive små historier, men dette er 2. gang i
træk at fantasien mangler. Beklager.
Tropsmøde
Onsdag den 6. september kl. 19:30 på Fort Nic.
Nathejk
Fredag den 15. til søndag den 17. september. Hvis I
altså fik tilmeldt jer i tide!!!
PLAM
Onsdag den 27. september. kl. 19:30 på lokalet.
Næste tropsmøde Onsdag den 4. oktober kl. 19:30
Husk at melde afbud!!!

Staben





Birkerød Trop
Tobit

Kæreste Tobitter!
Tak for en god sommerlejr, og et hulkende farvel til de som forlader os tak for en god indsats i troppen og held og lykke i gymnasiet/på
efterskolerne. Men det er jo heldigvis ikke lutter løbende næser det hele
(selv om man godt kunne tro det efter sådanne en sommer!!!) for vi skal
nemlig sige velkommen til Anne Marie, Catharina, Josefine, Nanna og
Sarah - vi håber I får nogle gode, spændende og ikke mindst sjove år i
troppen!
Når I læser dette har I forhåbentlig allesammen været til Giro 413tropsmøde og er blevet rystet godt god grundigt (sammen)… og husk så
at vi altid holder tropsmøde den sidste søndag i hver måned, kl. 16 til 18 men men men: ingen regel uden undtagelser! I september skal vi nemlig
ud og tjene penge til nogle større patruljerum (og selvfølgelig en ny hytte).
Igen i år er kodeordet Telefonbøger og location er stadig Glostrup - alle
skal møde op, helst medbringende et styks forældre med bil - det er
nemlig ikke småpenge det drejer sig om! Nå, men det jeg kom fra var, at
uddelingen foregår i week-enden d. 23-24. september så derfor rykkes
tropsmødet til søndag d. 1. oktober - tidspunket er dog stabilt men vi skal
være på grunden.
I vil få nærmere besked om telefonbogsuddelingen - se evt. andet steds i
bladet.
Ellers står september i bålets tegn. Jeres PLA´er har nemlig sat sig det
mål, at alle i troppen skal kunne tænde bål på 5 min.!!! Og hvad kan være
mere nærliggende, end når nu bålene blusser (og stjernerne er tændt) at
lave en primiret? Det giver nemlig hele to krydser i spejderprøven!!!
Og måske kan vi lokke vores to forst-kandidater (sådan nogle som ved en
masse om skove og træer) til at demonstrere lidt brændsels-teori? Det er
nemlig ikke ligemeget om man forsøger at tænde et bål med egetræ, birk
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eller hyld - men det vil I forhåbentlig være meget klogere på når vi træder
ind i oktober!
Og så er der jo selvfølgelig vores gruppetur, hvor du får lejlighed til at være
sammen med din nye patrulje gennem tykt og tyndt. I år skal vi bo i
København (så har vi andre for en gangs skyld heller ikke så langt) og det
kan man faktisk godt i telt - kom med og se!
For at trække essensen ud af ovennævnte tillader jeg mig at liste et par
datoer (og håber at PostDanmark ikke ser det…):
September:
2.-3.: Gruppetur - Hvem sagde Skide godt?
23.-24.: Telefonbogs-weekend. Du skal kun dele ud en af dagene.
Oktober:
Søndag d. 1.: Tropsmøde på grunden kl. 16-18. + PLAM til kl. 20
7.-8.: Udfording 2000 - I vil høre nærmere!

De kærligeste tobittehilsner
Staben
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Birkerød
Bjørne
Sound Off (35 fremmødte på sidste Klanmøde, det er jo ligesom ret
flot!!!!!!!)
Nu er sommerlandet ved at være en saga blot og vinterens hårde slid banker
på vores grotte (hvis det bliver for uoverkommeligt, så kan vi jo bare gå i hi,
sådan som bjørne, bamser og bamlinge nu har for vane at gøre om vinteren).

Med lidt held er vi alle nu blevet renset for loganafhængigheden og
er parat til lidt aktivitet på den spejderagtige måde, da intro-kalasen
for den nye generation vist ikke rigtig kan indgå under denne
kategori -men pivhyggeligt var det (og en anelse
migrænefremkaldende!).
Det samme var desuden også tilfældet hjemme hos Lisbeth og 29Nielsen dagen efter vores overlevelsestur i den Nordsvenske
vildmark.
Når bladet er på gaden, så har vi forhåbentlig vundet
Mølleåsejladsen (not!) og har fyldt vores indre med
Colleruphuskyllinger (DM i salmonellarelaterede lidelser).
Endvidere har vi sandsynligvis også lige kreeret historiens mest
omfangsrige program for den kommende sæson. Udover de
sædvanlige traditionsfyldte ture og aktiviteter kan jeg udfra
hjernebakkerne lige ymte (lækkert gammelt ord!), at der bl.a. er
planlagt:
Klan T-shirts.
Produktion af bjørnevin.
Ildsted ved shelteren på Birkeengen.
Krydder- og frugtsnaps.
Skiferie til Alperne.
Skilt/Indgangsportal til 2. Birkerøds hytte (har de nogen hytte? –



Birkerød
Bjørne
eller skal vi ikke også bygge den?)
For troppene bliver der derudover lavet Gillweltur og Juletur.
I indeværende måned skal vi først og fremmest muntre os med at dele
8 fantasillioner telefonbøger ud. Det kommer til at foregå fra den 19
sep. til den 10 okt. Det er sådan et ”hvis vi nu alle sammen giver en
hånd med, så er det ikke så slemt” projekt. Summa summarum, så er
det rigtig godt betalt, hvilket er skyld i, at vi i dag har korpsets
sprødeste telte, og at vi kun skulle betale 2/3 af prisen på
sommerlejren i år! Den traditionelle grillfråde, der er en del af dette
personlighedsudvidende uddelingscircus er selvfølgelig betalt af
klankassen.
Som et plaster på såret, så er vi inviteret til Valkyriernes
Klankollefest i Svellehytten den 8. september. Vi starter med
fællespisning på lokalet kl. 17.30. Temaet er ret draculaagtigt, så alle
skal medbringe deres vampyrrober (har vi ikke alle sådan en?). Den
klan der har flest deltagere får en eller anden sprød præmie, så hvis vi
alle kommer er der vist ingen tvivl om, at vi løber med den!
Den 23. september er der atter lagt i ovnen til et socialt indslag. Da
bliver der afholdt Tour de Lejlighed i Kongens København. Vi regner
med at der skal besøges ca. 10 lejligheder på denne dag/aften/nat/
morgen. For at dette skal lykkedes så skal man nok regne med, at vi
starter ved 12-13 tiden. Man kan her forvente en del forskellige
initiativer, da det jo på det tarvelige Nørrebro nok bliver noget med
brosten og brændende biler, hvorimod på det mondæne Frederiksberg
bliver det noget med dresscode i bedste ”The great Gatsby”-stil.
Herefter håber vi, at Amagerdrengene laver en event for os i
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fælledparken . Det bliver nok sådan noget med, at vi alle bliver
piercet og tatoveret.
Hvis alt går efter planen, så slutter vi af hos Lizzie på Østerbro/
Strandboulevarden. Jeg har ikke fantasi til, at forestille mig, at det
ikke kommer til indrage et par barnevogne. Alt dette er selvfølgelig
kun et ideoplæg. Det eneste der står fuldstændigt fast er, at dette
ikke på nogen måde har noget at gøre med de i klanen manglende
housewarmings, som bl.a. Holm, Lars, Ulrik og Rune skylder os
(gid truslen om surpricehousewarmings må få jer til at tisse i jeres
poser om natten!)
Sov godt bamlinge, bamser og bjørne.
Kærligst

P. Plys




Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Ulveflokken:

Blåmejser:

Hjemmeside: www.1b.dk
Gitte Rostrup (Pil)
Jens Thygesen (Kaa)

45 81 24 01
45 82 05 60

Juniorflokken:

John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65
Jens Thygesen (Kaa)
45 82 05 60

Troppen:

Jakob Braad
26 71 69 86 / 45 81 69 86
Kasper Munk 23 99 12 99 / 32 58 71 22
Jesper Holm
28 15 03 60 / 35 37 03 60
Rune Jørgensen
26 83 98 81
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: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05
PA: Sikker Rosendal
45 81 89 38

Birkerød Bjørne:

KL: Mikkel Thune 26 36 71 00 /45 82 71 00

Gruppeleder:
Grethe Holm

45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

45 81 62 12
45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Ole Bjørn Petersen

Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder
Poul Henrik Appelquist (Muvin)
Rikke Rønnest (Fia)
Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

45 82 07 22

45 82 04 67
33 27 43 70
45 81 12 04
45 81 13 78
45 81 58 69

Spirer (juniorer):

Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 26 62 08 46 / 39 66 57 37
Pernille Pedersen (Måne) 26 83 25 02/36 46 83 82
AnneKatrineJørgensen(Vims)36468382/ 26 70 40 13

Troppen:

Natalie Strandman (Pippi)
Ann-Kathrine Thomassen
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe)
Sine Jørgensen (Snip)
Svalen/Viben:
Tina Kristiansen (Fugl)
Glenten:
Karen M. Leffers (Bom)

Seniorer (Birkerød Bjørne):
Marie Jenstrup

Gruppeleder:
Helle Strøm

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela)

32 59 57 03
35 24 81 28
35 24 81 68
35 85 62 66
45 81 24 00
45 81 32 04
45 81 13 78
45 81 13 78
45 81 71 57

Hyttemor:
Marianne Carlson

45 82 09 54

arb.

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Steen Ehlers

45 81 79 88

45 81 60 90
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



Støt vores annoncører
-de støtter os.

Kongevejen 35
3460 Birkerød

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

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

DEADLINE
Indlæg til næste blad
senest
den 15. i måneden før

INDLÆG

sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk

