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1.

Birkerød
Gruppe

Omdeling af programmer!!
Vi skal stadig have penge i kassen!
Lørdag d. 11 august skal vi have alle med til at lave en indsats. Det bliver
sommerens udfordring, hvor der bliver rig lejlighed til at finde nye grænser!
Og dog – hvis vi alle møder op, kan det blive svært at få tildelt så meget
arbejde, at det bliver virkeligt hårdt.
Men vi skal have delt ca 3 tons programmer ud. Birkerød Kommune bliver delt
ind i distrikter (50 – 75), hvor nogle vil være egnede for minier på grund af
ringe trafik, mens andre er mere trafikerede og skal reserveres juniorer og
tropsspejdere. Der bliver sat 2 drenge på hvert distrikt. Vi har også brug for
en del biler: både til at være forsyningslinie med programmer, men også fordi
der er nogle enkelte meget fjerne distrikter ved Høsterkøb og Høje Sandbjerg.
Drengene regner vi med er nogenlunde selvtransporterende. Det kan være en
god idé at have en trækvogn med, eller i det mindste en taske til cyklen.
Tidspunkt: kl 9.00 til kl ca 14.00. Der serveres frokost.
Hav en cykel med, og noget til programmer. Det kan være en mindre trækvogn.
Minier får ca. 5 kg programmer i hvert deldistrikt, mens juniorer og
tropsspejdere får op til 8 kg.
Der er brug for en række forældre: biler med chauffør til at bringe
programmer ud til holdene, en projektkoordinator, der holder styr på
afviklingen, nogle lagermedarbejdere, der deler programpakker ud til bilerne
samt holder styr på antallet, og endelig nogle til at stable en frokost på benene.
Alle interesserede er velkomne tirsdag d. 31 juli kl 1900 hos Grethe.
Hvis du ikke kan komme til dette møde (eventuelt fordi Bardunen først lige er
kommet), vil det være meget rart, hvis du lige siger, at du vil deltage og om du
har bil til Jens Rahbek, 45 82 09 54, mail vasevej60@wanadoo.dk.
HUSK: det drejer sig om rigtig mange penge, og med mulighed for at få flere til
næste år!!
VEL MØDT!!!
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GRUPPESTYRELSEN

Turen går til Bosnien
På vej …
Mit ophold i Bosnien nærmer sig sin afslutning. Når jeg ser
tilbage på de seks måneder, hvor jeg har gjort tjeneste
hernede, kan jeg af og til have svært ved at se, at min
tilstedeværelse har gjort en forskel, men et eller andet sted
bliver jeg nødt til at tro på, at den har. NATOs årelange,
militære tilstedeværelse i landet har betydet, at de
militante, nationalistiske elementer er blevet stækket, så de
mere moderate kræfter har haft plads til at skabe
fundamentet til et land, hvor der hersker fred og harmoni,
men der er stadig et stykke vej til en rigtig og varig fred i
landet.
Selv om der i den sidste tid har været meget roligt i det
område, hvor jeg gør tjeneste, har der været nok at se til. I
slutningen af juni regnede det så meget og så voldsomt, at
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej ulve!

Nu er sommerferien slut. I har haft en masse gode
oplevelser sammen med jeres familie, og nu fortsætter vi
med en masse gode spejderoplevelser. Til at starte med
skal vi selvfølgelig høre om jeres sommerferie, og snakke
om oprykning til juniorflokken. Omgivelserne vil naturligvis
være Fort Nic, og vi vil nok lave bål og hygge os. På
Colleruphusturen er der oprykning til dem, der skal være
juniorer, og desuden vil vi til den tid have en plan for
vinteren. Både Laila og Sune vil gerne lave noget andet
spejderarbejde: Laila i gruppen Palnatoke (Allerød), og Sune
vil gerne have at gøre med juniorerne i 1. Birkerød. Men vi
skal nok finde ud af det!
Møderne er som sædvanligt om torsdagen kl 17 – 19,
torsdagene d. 9., 16. og 30. august. Bemærk: ikke d. 23.
Se nærmere om Colleruphusturen andetsteds. Tilmelding
skal ske til Laila eller Sune senest d. 17. august. Turen
koster kr 125,-.
Udfordringen i august: Uddeling af aftenskoleprogrammer!
Det er her du skal vise, at du kan yde en indsats. Vi regner
med at du kan klare en rute på ca. 10 km – men mon ikke der
er nogen, der kan tage en lille en mere? eller en halv?
Ulvehilsen

Laila

Husk afbud:
Mobil:
26 21 09 07
48 17 79 20
4Hjem:

og

Sune
22 47 72 52
45 81 75 65

1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Løver og Tigre !
Velkommen tilbage efter sommerferien! Vi skal høre, hvad vi har
oplevet, og snakke om det kommende spejderår. Først og fremmest er
der oprykning af en masse af jer, der skal til at være tropsspejdere.
Oprykningen sker på årets Colleruphustur d. 24. – 26. august. Der vil så
komme en række minier op som juniorer – tag pænt imod dem, og vis
dem, hvordan en ordentlig junior gør! Til møderne d. 9. og 16. august
skal vi osse snakke om nye ledere. Sune vil gerne være med til at lede
juniorerne (han er ikke blevet afskrækket på sommerlejren!!! John vil
gerne have en pause, og den endelige planlægning har vi først klar i
forbindelse med Colleruphus.
I juni nummeret blev der skrevet om uddeling af
aftenskoleprogrammer. Lørdag d. 11 august har vi brug for at alle
juniorer laver en stor indsats sammen med resten af gruppen. Der skal
deles ca. 3 tons programmer ud over en strækning på godt 500 km. Det
kræver noget med 20 km for hver junior – men det ved vi jo godt, at I
kan klare! Tilmelding til Colleruphus skal ske senest fredag d. 17 til
Sune, Laila eller Ingrid Dreholm, Lerbakken 9, 45 81 49 05. Prisen er
kr. 125,- for juniorer.
Møderne foregår på Fort Nic kl 19 – 21. Der er ikke møde d. 23., men
igen d. 30, hvor vi skal hilse på hinanden i den nye flok.
Husk iøvrigt (der er meget at huske!!!!):

-at melde afbud, når du ikke kommer!
-at være klædt på efter vejret (dog altid med uniform)!
-at være beredt, for det fører til noget!
-at spejderliv er friluftsliv!

Med spejderhilsen fra Baloo
Tlf. 45 81 79 65, mobil 40 25 79 65
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Turen går til Bosnien
floderne gik over deres breder og oversvømmede store dele
af området. Vandet trængte ind i huse, oversvømmede
marker, skyllede afgrøder væk, undergravede veje og rev
broer med sig. For et land, som er ved at rejse sig efter en
krig, og som i forvejen er forarmet, er det en katastrofe.
Vandet tog uheldigvis også mange miner med sig, så da det
igen blev tørvejr, og børn og voksne tog til floderne for at
fiske eller lege, stødte mange af dem på disse ubehagelige
våben - en enkelt mand blev nogle dage efter
oversvømmelserne meldt dræbt af en mine, som var blevet
skyllet ind på en flodbred.
Da Slobodan Milosevic i slutningen af juni blev overført til
krigsforbryderdomstolen i Haag, var jeg lidt spændt på,
hvordan det ville blive modtaget af den serbiske del af
lokalbefolkningen. Heldigvis var der en bred forståelse
blandt serberne for, at Milosevic skulle stå til regnskab for
sine handlinger under krigen, ligesom enhver anden,
formodet krigsforbryder. Dagen efter hans overførsel
kørte jeg rundt i flere serbiske områder, og stemningen var
på ingen måde fjendtlig. Tværtimod smilede og vinkede de
fleste til mig, når de fik øje på mig. Det var for mig igen et
bevis på, at det kun er de færreste, som vil krigen, og at
det heldigvis er de fleste, som vil freden.
Mit ophold i Bosnien har gjort mig rigere på erfaringer og
på oplevelser - både på det personlige og på det
- fortsættes side 11
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1.

Birkerød
Gruppe

1. Birkerød Gruppe
inviterer til
GRUPPETUR
på
COLLERUPHUS
24. – 26.
AUGUST 2001

-TILMELD HELE FAMILIEN SENEST 18. AUGUST
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Alle i 1. Birkerød Gruppe indbydes til gruppens weekend tur på Colleruphus.
Efter en lang sommerferie, starter vi på et nyt
spejderår. Det nye spejderår indledes traditionen tro
med en gruppe- og forældretur. Det er også på denne
week-end vi siger velkommen til nye spejdere og
forældre.
HVORNÅR......

24. – 26. august 2001

TID..........

Ulve, juniorer, spejdere og seniorer
mødes ved Lokalet fredag d.24. august
klokken 17.00.

TID ........
for forældre
og søskende

Lørdag d. 25. august kl.14.00 på
Colleruphus, se kortudsnit.

HVORDAN......

Vi mødes med køreklare cykler og
cykler gennem Rudeskov.

MEDBRING..... udstyr til overnatning i telt samt
madpakke og drikkelse til fredag aften.
HVOR LÆNGE...

Vi er hjemme ved Lokalet søndag
d. 26. august ca. kl. 14.30

BETALING.....

1) aflevere tilmelding og penge til
din leder til det første møde.
eller
2) smide/sende en kuvert med tilmelding og penge/check til
Ingrid Dreholm, Lerbakken 9,
3460 Birkerød.
Tilmelding og betaling senest
lørdag d. 18. august.

FRIST........
LOMMEPENGE...
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Ja, da der kan købes sodavand, øl
og vin til spejderpriser.

Alle, der vil overnatte, medbringer udstyr til
overnatning. Spejdere til overnatning i telt. Forældre
og søskende kan overnatte på sovesalen i hytten. Husk
spisegrej, viskestykke og toiletgrej.
FORÆLDRE og søskende:
Lørdag d. 25. august kl.14.Inviteres forældre og
søskende til at deltage i resten af week-enden. Husk
spisegrej og evt. telt. Der kan overnattes på sovesal
i hytten eller i telt.
Turen er en god chance til at få en god spejderoplevelse og til at lære ledere og spejderne i
gruppen at kende.

Colleruphus ligger på Høje Sandbjergvej 11 i Holte
(kort næste side). Adgang til Colleruphus skal ske på
flg. måde: Biler skal parkeres på P-plads på hjørnet
af Gl.Holtevej og Høje Sandbjergvej. Herfra er der 10
min. gang til Colleruphus.
På gensyn Lederne og forældrene i gruppestyrelsen.

————————————————————————
TILMELDING:
Spejder__________________ulv/junior/spejder/senior
Betaling: 125 kr. pr. spejder/junior/ulv
Forældre, søskende:
kl.14.00 kommer _________voksne og ________børn
Til spisning lørdag aften (50 kr. pr. person):
_______antal
Søndag morgenmad ( 15 kr. pr. person):
______ antal
Søndag frokost (30 kr. pr. person):
_______antal
Tilmelding og betaling foretages samlet senest 18.
august til Ingrid Dreholm. Sammen med tilmeldingen
vedlægges ialt kr.:________________

11

Spejderne og alle lederne glæder sig til at være sammen med
forældre og søskende. Aktiviteterne bliver lørdag eftermiddag
poster, hvor man kan prøve spejderfærdigheder. Aftensmaden
bliver, ja, de traditionelle grillkyllinger.
Lejrbålet bliver som det plejer med sang og underholdning, mon
”Sam” kommer forbi?
Aftenen slutter med en kop kaffe og hjemmebagt kage, imens der
vises billeder fra de forskellige arrangementer i årets løb. Har I
billeder vi må se så tag dem med.
Sæt kryds i kalenderen, og glæd jer til den årlige spejderweekend
sammen med jeres børn.
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Turen går til Bosnien

professionelle plan. Jeg er kommet til den erkendelse, at
ingen rigtig forstår problemerne på Balkan, før man har
været der, og når man så har været der, er det ikke engang
sikkert, at man alligevel rigtig forstår Balkan. Men har man
været der, bliver man på en gang grebet af atmosfæren og
betaget af området. Jeg føler i hvert fald, at jeg er blevet
lidt klogere af mit ophold i Bosnien, og at jeg i en eller anden
udstrækning er kommet til at holde af området. Balkan er
begyndt at interessere mig mere end tidligere, og områdets
udvikling ligger mig mere på sinde end tidligere. Men nu
gælder jeg mig til at komme hjem – hjem til nye oplevelser…
Med Spejderhilsen fra Kaa
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2.

Kære Blåmejser

Birkerød
Blåmejser

Tak for en god sommerlejr!
Så er sommerferien slut og vi skal atter i gang med spejderarbejdet.
Starten på spejderåret betyder som altid, at vi skal betyde velkommen
til en masse nye blåmejser, men i år skal vi derudover også sige
velkommen til en ny blåmejseleder. Nemlig Marianne Carlson som
afløser Muvin, der har valgt at blive leder i en anden gren i gruppen.
Vi assistenter glæder os meget til at komme i gang igen efter en
velfortjent ferie og ser frem til samarbejdet med Marianne.
Det første møde efter ferien er torsdag d. 16 august, hvor der er
oprykning i Bistruphegn. Nærmere informationer vil blive tilsendt, når
tiden nærmer sig.
Fra torsdag d. 23 august vil vi som tidligere mødes på Grunden hver
torsdag kl. 17:00-19:00.
Velmødt efter en forhåbentlig alle tiders ferie!

Med stor mejsehilsen
Muvin
45820467

Fia
42811204

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

Prop
42815869

Era
45811378

Marianne
45817988

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

2.

Birkerød
Spirer

Kære Spirer
Tak for en god og varm sommerlejr, håber at I alle sammen har nydt
sommerferie og er friske til at tage fat på et nyt spejder år. Vi starter med et
møde hvor vi siger farvel til de store som skal rykke op i Troppen sammen
med Måne og Vims. Det er mandag d. 13. aug på grunden fra 18.30 til 20.30,
men de store, Måne og Vims skal først komme kl. 19.30, så har vi andre en
overraskelse til dem. Det bliver også første møde sammen med Baloo som
skal være leder sammen med Rokke og Smil. Vi glæder os meget og håber at
I alle vil tage godt imod Baloo.
Torsdag d. 16 aug har vi oprykning i Bistrup Hegn kl. 18.30 til 20.30 hvor vi
endelig siger farvel og sender Stjerne, Bjørn og Smut op til de store spejdere i
troppen, men vi skal også sige velkommen til alle de ny spirer, som er blevet
for store til at være blåmejser. Vel mødt på P-pladsen på Hegnsvej.
Mandag d. 20 aug skal vi have Stjernetid, dvs. at hver patrulje planlægger et
møde selv og de efterfølgende mandage skal en patrulje af gangen afholde
deres møde. Så find alle dine gode spejder ideer frem til planlægningen af
jeres eget spejdermøde. Lederne vil danne deres egen patrulje på de
efterfølgende møder og deltage i det I har planlagt
Mandag d. 27 aug. holder Pandaerne møde.
Alle spiremøder er på grunden fra 18.30 til 20.30

Med spire hilsen
Baloo, Smil og Rokke
P.S. Husk at melde afbud til en af lederne hvis du ikke kan komme.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Rødder!!!

Så er det efterhånden længe siden jeg sidst skrev noget i bladet. Det har jo været
sommerferie. Selvom der har været sommerferie er der alligevel sket en hel del
siden sidst.
Først var der Bistrup Sommerfest hvor vores bod fik en markant bedre
indtjening end tidligere, idet vi havde fået flere kugler at kaste med. Pengene
kommer os dog ikke direkte til gode, idet vi søger om et beløb hvert år. Dette
beløb overstiger indtægterne en del, så vi skal stadig ikke klage.
Et par dage senere var der kræmmermarked. Igen i år tjente vi penge på
parkeringen og toiletterne. Trods bedre vejr og flere parkeringer tjente vi lidt
mindre end sidste år, idet parkeringsafgiften var sat ned.
En lille uge senere var der valdemarsdag. 50-100 faner ser nu meget godt ud i en
slotsgård en aften med blå himmel og sol.
Traditionen tro gav TL is efter at solen var gået ned. Det skal jo lige blive koldt
først :-)
Derefter gik troppen på sommerferie. Dog ikke staben.
Vi kastede os frådende over Roskilde Festival. Vi stod i år for at skaffe 70
personer til at gå vagt og ordne alt praktisk i denne forbindelse. Arbejdet lavede
vi sammen med 2. Birkerød Trops stab, Bjørnene og Roverne. I princippet var
det vist mig der lavede det meste arbejde, men det kommer forhåbentlig også til
at give en del penge. Hvor mange ved vi til september. Det bliver dog mindst til
5000 kroner til tropskassen, men forhåbentlig mere.
Vi håber at få lov til at beholde jobbet i en del år fremover. Det kræver godt nok
en aktiv indsats, men det var sjovt og det giver penge i kassen.
Sidst men ikke mindst har vi naturligvis været på sommerlejr. Hvordan den var?
Tjaaaa. Indlægget er jo skrevet små to uger før vi tog af sted, så her kommer mit
gæt.
Det var en sindssygt lækker sommerlejr. 10 dage i godt vejr. Det blev til en del
baden i Vesterhavet, vandring gennem klitter og flotte lyngbeklædte
hedeområder. Der efter standlejr hvor vi nød solen, gik mere på stranden, nød
livet i vores i øvrigt luksuriøse lejr.
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Alt i alt en rigtig god sommerlejr. Lad os håbe at mit gætteri ikke var helt
forkert.
Efter en ordentlig sludder for en sladder om hvad vi har lavet er det vel på tide at
skrive lidt om hvad vi skal lave.
Først og fremmest skal vi tjene nogle penge til gruppen. Det foregår ved at
uddele aftenskolekataloger i hele Birkerød. Det er lørdag den 11. det foregår, og
så mange som muligt bør deltage. Hiv også gerne jeres forældre med, og meget
gerne også en bil.
Meld jer til/meld afbud til Grethe eller formanden. I kan sikkert læse mere om
arrangementet et andet sted i bladet.
Jeres stab er på seniorsommerlejr den dag, så ingen af os kan hjælpe. Desværre.
Den 19. august er der mølleåsejlads. Et ganske morsomt arrangement at være
tilskuer til, men det er også sjovt at deltage og rygtet siger at et par enkelte fra
troppen deltager, så kom og grin af dem / hep på dem.
Næste rigtigt vigtige arrangement er gruppeturen. I vil ikke blive mindet om at
tilmelde jer, det må i selv klare. Husk at der skal rykkes en del juniorer op, så
det kan kun blive sjovt.
Bladuddeling
Mølleåsejlads
Gruppetur
PLAM
Næste Tropsmøde

Lørdag 11/8 kl. 9:00-Eftermiddag
Søndag den 19. august kl. 9:00 i Folkeparken, Lyngby.
Kom evt. og kig på.
Weekenden den 24.-26. august. Tilmelding finder i et
andet sted i bladet.
Onsdag den 29. august kl. 19:30 på lokalet.
Onsdag den 5. september kl. 19:30 på lokalet.

Husk at melde afbud!!!

Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Tobitter

Først og fremmest tak for en rigtigt god sommerlejr! Det var
hyggeligt at besøge det sydlige Fyn sammen med jer. Selvom der
nok var nogle, der blev bare en anelse sløve af varmen, eller hvad
det nu var – men der er da også smukt omkring Egeskov Slot...
Men man må sige, I kom stærkt igen henimod slutningen af
turen, da skruemaskinen kom frem – det var en rigtigt god
tømmerflåde,Ifiklavet,ogderblevheltsikkertogsåsatstorpris
på den.
Men nu er vi jo hjemme igen og skal igang med et nyt skole- og
spejderår. Det betyder, at der sker et par ændringer på
lederfronten, idet august, som I ved, byder på en ny tropsleder.
Muvin rykker fra minierne op til os i troppen og bliver ny
tropsleder. Derudover rykker Anne Katrine og Pernille op fra
juniorerne og bliver en del af tropsstaben. Men I slipper nu ikke
helt af med os i denne omgang, for vi bliver som en del af den
samlede tropsstab.
Udover de nye ledere der skal ’bankes op’ i troppen, er der også
tre nye spejdere fra juniorerne, der skal bydes velkommen i
troppen. Så der er rigelig grund til at møde op til oprykningen
i Bistrup Hegn torsdag d. 16. august kl. 18.30-20.30, hvor vi
tager hul på et forhåbentligt spændende nyt spejderår. Og husk
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2.

Birkerød Trop
Tobit

så lige at lægge hovederne i blød og tænk over nogle kreative
måder, hvorpå vi kan tjene nogle penge til næste års sommerlejr,
der kommer til at gå til udlandet.
Vi ses i Rude Skov d. 16.
Kærlig hilsen Staben

Fra Akelapatruljen, Annesofie Hermann, 1946
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside: www.1b.dk

Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder

Ulveflokken:

Blåmejser:

John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65

Marianne Carlson
Rikke Rønnest (Fia)
Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

Troppen:

Spirer (juniorer):

Jakob Braad
29 72 42 70 / 45 82 42 70
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 26 14 10 28 / 45 81 71 57
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

Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 26 62 08 46 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo)
45 94 14 44

Sune Ingvardson

45 81 75 65

Juniorflokken:

45 81 79 88
45 81 12 04
45 81 13 78
45 81 58 69

Troppen:

Kim Roland Jensen 38 86 13 65 / 23 60 12 23

45 82 04 67
arb. 33 27 43 70
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11/ 36 46 83 82
AnneKatrine Jørgensen (Vims) 36468382/29 72 83 82
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

Gruppeleder:

Birkerød Bjørne:

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune

26 36 71 00

Birkerød Rover:

Grethe Holm

45 81 71 09
45 82 05 60
45 81 24 01
45 81 62 12
45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Arne Esmann-Jensen

Pernille Pedersen

45 81 13 78
36 46 83 82 / 26 83 25 02

Gruppeleder:
Helle Strøm

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Marie Jenstrup

Birkerød Rover:

Gruppeassistent:
GA: Jens Thygesen (Kaa)
Gitte Rostrup (Pil)

Poul Henrik Appelquist (Muvin)

45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela)
Ulla Houmøller (Tikki)

45 81 71 57
39 56 48 61

Hyttemor:
45 82 09 54
45 81 27 94

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

Marianne Carlson

45 81 79 88

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam

45 81 60 90

