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2. Birkerød Gruppe
inviterer til stort

ANDESPILANDESPILANDESPILANDESPILANDESPIL

Torsdag den 2. november 2000Torsdag den 2. november 2000Torsdag den 2. november 2000Torsdag den 2. november 2000Torsdag den 2. november 2000
kl.19.00 i Parkvejskolens kantine

Der vil være 6 spil + et ekstra spil.
På ekstraspillet er præmien årets købmandskurv.

Der er række- og sidegevinster.

Er I forhindret i at komme bliver der mulighed for at deltage i
”Fjernstyret banko” , med mulighed for at vinde vin og

ænder.

Der vil være salg af øl, sodavand og kage.

På gensynPå gensynPå gensynPå gensynPå gensyn
Gruppestyrelsen

2. Birkerød
Gruppe
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Husk at benytte bladet til at købe og sælge brugte
spejderting. Det kan f.eks. være, der er en der kan bruge
din spejderuniform, når den er blevet for lille til dig. Det
er jo mest sejt at have en rigtig brugt og slidt uniform! -
Eller måske mangler du en uniform eller noget andet. Så
kan du jo spørge i bladet, om der er nogen der har en de
vil sælge.

Køb - salg - bytte

Hvor sært -
Hvor sært at være flagermus
og flagre rundt fra hus til hus
og gå i seng i træerne!
Er der mon nogen, der forstår,
hvorledes man kan sove, når
man er hængt op i tæerne?

Hvor sært at være edderkop
og spinde med sin egen krop
et net af fine tråde!
Hvordan de lange tråde kom
ind i dens lille bitte vom -
det er og bli’r en gåde!
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve !!!
Ja man må vel til at se i øjene at det er ved at blive vinter,

træerne er ved at blive gule og røde, termometret viser 0 og
der er rim i haven, men det skal jo ikke forhindre os i at være
rigtige gæve spejdere, der kæmper os gennem al slags vejr, så
husk igen der er ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning !!!!!

Idenne måned er der kun to møder, det er fordi der er jo
efterårs ferie  og så skal vi jo på ulvetur, den 27-29/10, husk at

gi� besked om i kan komme. Der bliver selvfølgelig en rigtig
tilmeldning senere.

Vi skal også lukke Fort Nic og det gør vi tradtionens tro ved at
hygge med forældrene omkring bålet, synge sange og måske lave

lidt spyd mad, snobrød, eller riste skumfiduser, ja hvem ved
hvad vi finder på.

Program for Oktober
  05.10 Fort Nic

Knob, kort, kompas tur vi skal ud  i skoven og lære om kort,
kompas og måske også lære knobene. Husk at tage varmt tøj på

og gode sko

12.10 Fort Nic Mødet er fra 17 � 20 !!!!!!
Vi skal lukke Fort Nic , desværre !!! og det skal gøres med

manér, så kom og hjælp os med at sige farvel. Forældre kom kl.
18:00 og se hvad vi har at byde på  ( 10,- pr. Næse, ikke ulvene

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

19.10 + 26.10 ingen møder !!!

Så er der ulve tur, hvor vi skal hen vides ikke endnu, men
turen starter kl. 19:00 fredag og slutter søndag kl. 12:00, vi

skal sove i hytte og lave en masse sjov, så gå ikke glip af
denne dejlige efterårs tur.

Tilmeldningen foregår seperart.

Arrangementer i 2000.
12/10 forælkdrehygge

27-29/10 ulvetur
7/12 Juleforældrehygge.

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 frilufts liv.
Med ulve hilsen Kaa & Pil?????

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

(1. møde november er d. 2/11 2000 på Lokalet)
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2. Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
     Muvin                          Fia                      Prop                     Era
  45820467                  42811204               42815869           45811378

Kære Blåmejser

Nu er det blevet oktober måned, og det betyder at vi flytter
møderne indenfor (hytten ved Parkvejskolen). Efter at have
taget kniv-, sav- og bålbevis skal vi i gang med ”det nordiske
mærke”. Vi skal opleve alle de nordiske lande og lære
forskellige traditioner fra hvert land. Dette vil vi bruge en del
af efterårets møder på.

Derudover vil vi løbende komme til at beskæftige os med
”Blåmejsemærket” som indeholder generelle
spejderfærdigheder.

Der er desværre ikke noget møde torsdag d. 19/10, da vi
holder efterårsferie. Sidste møde i måneden afholdes der PLA-
møde (for patruljeledere og assistenter) umiddelbart efter det
almindelige møde fra 19:00 til 19:30.

Vi glæder os til et super efterår sammen med jer. Husk at
melde afbud hvis I ikke kan komme til et møde.
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2. Birkerød
Spirer

Hej spirer
Her skulle der ha’ stået noget om vores afholdte gruppetur......men det
blev den ikke.... om der kommer en ny....ja men det er op til jer.....der
skal mindst være meldt 50 - 60 % til turen fra hver af jeres
patruljer.....lederne er klar... ER I?. Turen er fra den 2 - 4 februar 2001.
Så nu kan undskyldningen ikke være at man ikke vidste det i god tid...
prøv med nogle andre...

I oktober måned skal vi ha’ taget et duelighedtegn og det handler om
førstehjælp. På PLA-mødet i september har jeres PLA’er fået opgaven
og er klar til at hjælpe deres patruljer. Så for at få duelighedstegnet skal
ha’ været med til alle møder der handler om førstehjælp.

Nu til noget helt andet, efter efterårsferien skal vi starte med at
forberede os på teater, som vi skal optræde med den 27. november på
Parkvejskolen. Det er meget vigtigt, at man kommer til hvert møde
ellers kan vi ikke øve os. Alle får en vigtig rolle! Stykket handler om jul
og andet vil vi ikke røbe her, da det er for alle i 2. Birkerød og deres
forældre.

Den 9. oktober skal der være Mappemøde igen og der er jeres
forældre inviteret med på hele mødet, og som i (spirerne) allerede
ved bliver der bagt kage hver gang vi har Mappemøde. Så forældre
hiv 2 timer ud af kalenderen og kom og lær dine børns ledere at
kende.

Husk at melde afbud hvis du absolut ikke kan komme.

Med Spirerhilsen

Måne Vims Smil Rokke
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!

Hvis I tager Jeres kalendere, kan I se, at sommertiden først står til
at slutte sidst i oktober, men hvis I lader Jeres blikke glide ud over
kanten på kalenderne, kan I se, at efteråret allerede er begyndt.
Løvet skifter farve, falder af og lægger sig som en dyne under buske
og træer. Fuglene finder sammen i flokke og flyver sydpå  mod
varmere himmelstrøg. Dyrene samler forråd og graver det ned til
hårdere tider. Naturen gør sig klar til at gå i dvale.
I denne tid bliver de lyse timer stadig færre og de mørke timer stadig
flere. Mange mennesker er bange for mørket, især for at færdes i
mørket, og det kan der være mange grunde til. Hvis I hører til blandt
dem, som er bange for at færdes i mørket, skulle I prøve at gå en tur i
en skov om natten uden lys, forlade stien, sætte Jer ned et par meter
inde mellem træerne og lytte. Når Jeres åndedræt er faldet til ro, og
Jeres øjnene har vænnet sig til mørket mellem træerne, vil I hurtigt
fornemme, at I er de eneste mennesker dér, og at de eneste lyde, som
I kan høre, stammer fra skovens dyr, der er på jagt efter føde. I den
kommende tid skal I arbejde med mørket, når I er til møde eller på
tur. Målet er,  at I bliver fortrolige med mørket og med at finde vej i
mørket uden at bruge mere lys end højst nødvendigt og uden at bruge
lys overhovedet.
I sidste måned fik I endelig sat de sidste trin fast på Jakobsstigen. I
var længe om at færdiggøre den, men med Jeres grundighed og
tålmodighed fik I bygget en stige, som både ulvene og I kan have
glæde af indtil efterårsferien.
Månedens første møde er torsdag den 5. oktober. I skal repetere
binding af knob og anvendelse af kort og kompas. Vi mødes i
Svaneparken. Husk at medbringe kompas og lygte!
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Månedens andet møde er torsdag den 12. oktober. I skal tilberede mad
over bål. Mødet varer fra kl. 17.00 til kl. 21.00, eller indtil I har skuret
gryderne rene og har pakket bandekaserne pænt. Jeres forældre er
inviterede til at spise med fra kl. 18.30.
Der er intet møde torsdag den 19. oktober. I holder efterårsferie.
Det tredje møde er torsdag den 26. oktober. I skal nedbryde
Jakobsstigen m.m. Der er BLA-møde efter dette møde. BLA-erne skal
planlægge en aktivitet i forbindelse med juniorturen
Der er juniortur fra fredag den 27. til søndag den 29. oktober. I får en
særskilt indbydelse til turen. Husk, at vi har brug for Jeres forældre
som madfædre eller madmødre!

Husk, at mødetiden er blevet ændret, således at møderne begynder kl.
19 og slutter kl. 21.

Månedens grubler: Hvordan lyder spejderlovens 3. paragraf, og hvordan
bruger du den?

Med spejderhilsen fra
Baloo og Kaa

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!
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Det var en dejlig dag, at tage på arbejd’ i, men pladsen den var lukket, det
var søndag jeg havde fri. Det er opløsningsmiddel-syndrom. At tage på
arbejd’ en søndag det må være et symptom, så jeg tog min cykel og vente
næsen hjemad, men jeg havde ingen anelse om hvor det var hen ad, så nu
må jeg sove på pladsens terrasse, i morgen kommer mester, så kan jeg få
min adresse. Malerhjerne, ja jeg har...
Sådan synger humleridderne i deres malerhjernesang, og sådan kan vi andre
jo også en gang i mellem føle det.
Man sidder lige så stille og nyder at det er weekend, vejret er godt og man
har fuldstændig fri. Ingen spejderarrangementer i weekenden. Nå ja ok,
måske lige en oprykning til roverne, men den starter først kl. 19:00 lørdag
og det er der stadig næsten 2 timer til. Stille og roligt sætter man sig ved
computeren og skal bare lige checke mail.
BANG. Al det fredelige bliver revet væk omkring en og virkeligheden
kalder med en skinger stemme. Jakob, Jaaaaaaakoooooob. Du skal skrive
indlæg. Ja altså til gruppebladet, og det skal være fremme senest i går.
Aaaaaargs. Pludselig er alt det fredelige væk og man kaster sig frådende
over indlægget. Hastigt skal man finde ud af hvor tropsmødet skal være.
Emnet er jo orientering, så det mest logiske må jo være et o-løb. Nu foregår
sådan nogle jo bedst i dagtimerne, så det ville være rart at lægge det der.
Heldigvis havde jeg da på forhånd aftalt med Lasse at det ville være en god
ide og at han formentlig godt kunne lægge det ud. Formentlig! Jeg var jo
nok nødt til at ringe til ham, men nu var det jo lige sådan at han havde smidt
sin mobiltelefon væk. Nå jeg fik da fat på ham gennem en anden fra klanen
og fik hørt ham om vi havde en aftale om at han lagde o-løb ud. Jo det
kunne han godt, altså med mindre han skulle ud med telefonbøger den dag.
Aaaaaargs. Jeg havde helt glemt at det var mig der skulle lave
telefonbogslister for klanen. Uddelingen starter på onsdag, så det kunne
egentlig godt være at folk snart ville have besked.
Nå. Man skal jo starte et sted, og det blev så indlægget. Så må jeg laver
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1. Birkerød
Trop

telefonbogsplaner når jeg kommer fra rover-oprykning engang i morgen.
MEN vent der er mere. Nu skal man jo ikke tro at bare fordi der er to ting
man ikke helt har styr på at der så ikke er flere. Nej rolig nu. Det gamle
ordsprog med alle gode gange tre, holder også for ting man ikke helt har
styr på. Nemlig økseløb. Jeg mente nu ellers at jeg havde afleveret en
seddel til alle mine tropsspejdere om at jeg skulle have svar på om de
kunne deltage i økseløbet, senest fredag, men det var jo også kun lørdag
nu. Heldigvis havde 3 af dem svaret. Så manglede jeg kun at høre fra 9 af
dem. Meget flot statistik.
Uheldigvis var 5 af dem så endda netop på nathejk samtidigt, så dem
kunne man da heldigvis ikke få kontakt med.
Nå heldigvis skal jeg da først give besked til dem der styrer løbet i
morgen, så når jeg kommer træt hjem fra roveroprykningen, ja og så lige
udfordring 2000 planlægningsmødet, så skal jeg kun lave telefonbogslister
for klanen, samt ringe og rykke 9 tropsspejdere for et svar om økseløbet.
Sådan kan en rolig dag altså let blive lidt stresset, men hvis I gider at
tilmelde jer til arrangementerne i god tid, så kan I hjælpe til at jeg ikke
bliver stresset. Vil I ikke nok. Det er altså lidt irriterende altid at skulle
ringe og rykke folk. På forhånd tak, og husk nu at tropsmødet den 4.
oktober allerede er kl. 16:30 ved hundesalonen ved Rudeskov.
Hvis du ikke ved hvor det er, så spørg nogle af de ældre i patruljen, eller
find et krakkort frem og ring så og spørg.

Tropsmøde Onsdag den 4. oktober kl. 16:30
ved hundesalonen i Rudeskov.

Udfordringen 2000 Fredag den 6. til og med søndag den 8. oktober.
PLAM Onsdag den 25. oktober kl. 19:30 på lokalet.
Næste tropsmøde Onsdag den 1. november
Husk at melde afbud!!!

Staben
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Birkerød
Bjørne

Loganbrød
På utallige opfordringer bringer vi her opskriften på loganbrød.
Det er et energirigt måltid, der er perfekt til vandreturen, eller
der hvor man bare har brug for noget ekstra energi. En portion
på 160 g indeholder 3000 kJ, eller næsten lige så meget som
et aftensmåltid.
Filosofien bag ingredienserne i et sådan brød er, at blande ting
sammen som er sprængfyldte med energi samtidigt med, at
de smager godt. Opskriften her passer sammen i forholdet
mellem det tørre og væsken. Så mængden af mel skal man
ikke ændre så meget, men fyldet, abrikoser og ligende kan
varieres i det uendelige.
Holdbarheden i et loganbrød er lang. Det holder nemt et par
uger uden for køleskabet. Personligt glemte jeg to stykker i
ovnen. Da jeg fandt dem efter et par måneder, lignede de
logan, og smagte som logan.

Opskriften er som følger:
100 g sukker
100 g honning
2 dl olie
2 dl mælk
1-2 tsk salt
50 g tørrede figner
100 g tørrede abrikoser

400 g hvedemel
300 g grahamsmel
200 g rugmel
100 g kokosmel
100 g mandler
100 g chokolade
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Birkerød
Bjørne

Sukker, honning, olie og salt varmes i en storgryde. Skær
figner, abrikoser og chokolade fint. Bland det hele sammen.
Det kan dog være en fordel at vente lidt med chokoladen til
blandingen er kølet lidt af. Det hele æltes grundigt. Bagefter
hældes det i en form og trykkes godt i ned den. Det skal
lægge i et lag på cirka 2 centimeters tykkelse.
VIGTIGT Skær loganen ud før du bager den. Bagefter er det
komplet umuligt. Jeg gentager, skær det ud før du bager.
Stykkerne skal være på cirka 150 gram.
Herligheden skal bage i cirka 1 time ved 180 grader.
Herefter er det en god ide, at lade det tørre lidt på
køkkenbordet en dag eller to, før det pakkes ned i plastposer.
Loganbrød serveres bedst på et fjeld, sammen med en
humpel spegepølse.

Velbekomme.
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Birkerød Rover

Lige siden klanens første møde i slutningen af forrige måned har vi været
i arbejdstøjet og har været optaget af at planlægge Udfordring 2000 for
troppene i 1. og 2. Birkerød og for bjørnene. Vi har afholdt adskillige
møder og brugt flere timer for at gøre en idé til virkelighed. Igen i år
lever Udfordring 2000 op til målsætningen, nemlig at Udfordringen skal
være et spejderarrangement ud over det sædvanlige, hvor den enkelte
spejder eller senior har mulighed for at udfordre sig selv og for at finde
grænsen for sin egen fysiske og psykiske formåen.

Denne lange indledning om noget, som vi egentlig godt ved i forvejen, er
ment som dels en orientering til de andre afdelinger om, hvad vi
beskæftiger os med, dels en indledning til noget ganske væsentligt, nemlig
klanens fortsatte virke. Når vi har gennemført og evalueret Udfordring
2000, skal vi til at tænke lidt på os selv. Vi skal have fundet ud af, hvad vi
vil med vores klan på både kort og lang sigt, hvilke arrangementer vi vil
lave for andre, og hvilke arrangementer vi vil deltage i eller lave for os
selv - Det Norske Spejderforbunds landslejr �Urban Scouting 2001� har
været nævnt som én mulighed -, hvem der skal være klanleder og -
assistent, og hvor mange møder vi vil have, og hvornår de skal ligge. Dette
bliver indholdet af mødet i oktober, som finder sted tirsdag den 17.
oktober kl. 19.30 på Mantziusgården.

Der blev optaget 10 rovere i klanen ved årets optagelse, som fandt sted
den 16. september i Rude Skov. Indholdet i optagelsen skal ikke afsløres
her, men det var et hyggeligt arrangement, som de, som var forhindrede i
at deltage i år, kan se frem til at deltage i næste år.

Altid længere op og frem.

Slàinte

Jens



ADRESSELISTE

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01
Jens Thygesen (Kaa) 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 45 81 62 12
Michael Rom 45 81 52 47

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
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)   26 62 08 46 / 39 66 57 37
Pernille Pedersen (Måne) 26 83 25 02/36 46 83 82
Anne  Katrine  Jørgensen  (Vims) 36468382/26 70 40 13

Troppen:
Natalie Strandman (Pippi) 32 59 57 03
Ann-Kathrine Thomassen 35 24 81 28
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Svalen/Viben:
Tina Kristiansen (Fugl) 45 81 24 00
Glenten:
Karen M. Leffers (Bom) 45 81 32 04

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

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61

Hyttemor:
Marianne Carlson 45 81 79 88

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Steen Ehlers 45 81 01 18Bladændringer, 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 Houmø ller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: uh@cool.dk 15

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk



Støt vores annoncører
-de støtter os.

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 Houmø ller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: uh@cool.dk

Kongev ejen 35
3460 Birkerød

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


