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2.

Birkerød
Gruppe

Birkerød kommunes lederpris
er i år gået til Muvin
Vi vil også fra gruppen sige en stor tak for det kæmpe
arbejde og engagement du, Muvin, har lagt, dels i 2.
Birkerød gruppe og dels i Fællesudvalget. Vi er rigtig
mange der har nydt at arbejde sammen med dig.
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Tillykke med lederprisen fra hele 2. Birkerød Gruppe

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :

Oktober
01-10
06-10
07-10
08-10
10-10
13-10
16-10
25-10

Toffi
Mik
Rokke
Splint
Miko
Vims
Rip
Bounty
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Ud i det blå 2002
Spænd støvlerne på
Vi skal ud i det blå
Det er snart 3 år siden, at en flok spejdere satte sig for at
vandre så langt, de kunne. Selv om vandringen bød på regn og
blæst, væltede træer og utætte sheltere, ømme ben og store
vabler, nåede de alle deres mål.
På utallige opfordringer arrangerer vi endnu en vandretur,
hvor du har mulighed for at marchere enten 50, 75 eller 100
kilometer. Du afgør selv, hvor langt du vil gå. Det vigtigste er
ikke, hvor langt du bestemmer dig for at gå. Det vigtigste er,
at du når dit mål.
Ud i det blå 2002 løber af stablen lørdag den 30. og søndag
den 31. marts 2002 på de lange landeveje og de knudrede
markveje og skovstier i det smukke Nordsjælland.
For at kunne deltage skal du være enten tropsspejder, senior
eller rover. Selv om der endnu er lang tid til, er det en rigtig
god idé at begynde at pudse formen af allerede fra nu af.
Når vi kommer ind i det nye år, vil vi afholde et
orienteringsmøde om turen, så du ved, hvad du skal forvente
dig.
Jens
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Find din vej, og gå den!

Gruppelederen har ordet

1.

Birkerød
Gruppe

I slutningen af august skete der en udvidelse af og en rokade i vores
lederpatrulje. To nye ledere kom til i minigrenen, en gammel minileder skiftede
til juniorgrenen, og en endnu ældre minileder overtog posten som gruppeleder.
Udvidelsen og rokaden betyder en styrkelse af arbejdet i vores yngste grene,
hvor der er et stort behov for unge ledere, der med deres energi og
engagement formår at gøre vores spejderes møder og ture både lærerige,
oplevelsesrige og udfordrende. Der skal derfor lyde et hjerteligt velkommen til
Jer nye ledere og et god vind i Jeres arbejde i grenene.
Selv om vi nu har fået flere ledere i gruppen, stopper søgningen efter flere
ledere - unge som ældre - ikke her. Går du selv med tanker om en ledergerning,
eller kender du en, som gør, skal du ikke tøve med at springe til - vi har også
plads til dig!
Nogle af vores unge ledere har desværre i det forløbne halvår fornemmet en vis
tvivl til deres evner fra enkelte af vores forældres side. Jeg siger desværre,
fordi vores unge ledere har gjort et stort arbejde for at få deres grene til at
virke, fordi de netop har været meget opmærksomme på det ansvar, som de som
ledere bærer, og fordi de fra andre og ældre ledere i divisionen har fået ros
for deres måde at håndtere vores spejdere på. Netop af disse årsager ser jeg
ingen grund til, at vores forældre skal tvivle på vores unge lederes evner til at
leve op til deres ansvar. At vi har unge, som leder vores spejdere er også helt i
tråd med Det Danske Spejderkorps (DDS) idégrundlag. DDS er nemlig en
bevægelse af børn og unge vejledt af voksne, der arbejder efter en pædagogik,
som kaldes for spejdermetoden. Et af elementerne i spejdermetoden hedder
Patruljeliv, som blandt andet foreskriver, at spejderne lærer at blive ledet
af, at deltage i ledelse af og at lede jævnaldrende spejderkammerater. Når vi
omsætter dette i en mere populistisk form, siger vi, at børn leder børn i
patruljerne, og unge leder børn og unge i grenene. Det er naturligvis
ønskværdigt at have et vist antal ældre ledere i hver gren, men Vores ledere
har nu engang den alder, de har, og vores ledere besidder trods deres unge
alder både den ansvarlighed og erfaring, som sætter dem i stand til at udføre
deres arbejde med spejderne på en god og tryg måde.
Med ønsket om nogle udfordrende timer for Jer alle i den forestående måned
Jens
Find din vej, og gå den!
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Foredrag

Bosnien
på vej til fred
Onsdag 10. Okt. 2001
Kl. 19,00 i Sct. Georgs Børnegården, Lyngborg Have

Jens Thygesen, 1. Birkerød, DDS
fortæller om sine personlige oplevelser i de 6
måneder, han var i Bosnien.
Der vil blive vist nyfremkaldte stemningsbilleder fra
Bosnien.
Alle interesserede er velkomne.
Sct. Georgs Gildet i Birkerød
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Køb, salg, bytte

Sælges:
Jeg har en grøn, 80-liters Low erygsæk til salg
for 200,- kr.
Der følger et grønt, vandtæt overtræk med i
prisen.
Henvendelse til Kaa, Jens Thygesen tlf. 45 82 05 60

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
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Birkerød Rover

Da roverne drog til London
Det kunne næsten ikke have startet bedre.....
Elming, der havde inviteret os alle til engelsk morgenspæk,
glemte at stå op, Lars´ lufthavnstog var 25 min. Forsinket,
Merete smed allerede i Kastrup hjemrejsebilletten væk og
måtte købe en ny og Ælling smed hans metrobillet væk og
måtte købe en ny – Så det var godt at vide at vi havde en
guide med, som ligegyldig hvor i London vi befandt os, havde
boet lige lidt længere nede ad gaden ...
Efter at vi havde indkvarteret os I BP house, tog vi ud for at
lede efter Sines gamle flamme der skulle se fantastisk godt
ud og stå på sjette sal i verdens største legetøjsbutik – Nu var
der bare lige en krummelure der gjorde historien en lille smule
utroværdig – sjette sal fandtes ikke....!
Allerede denne første aften startedes en vi-skal-have-tømthotellets-vandmaskine-inden-vi-går-i-seng-tradition.
Skål og velkommen til London
Interessegrupper

Det viste sig hurtigt at ikke alle, havde helt de samme
interessefelter. I grove træk kunne man dele folk op i to
grupper: dem der bare måtte beundre samtlige biler de
passerede og dem der hellere ville kigge på kjoler – og så var
der lige Rune, som ikke helt kunne beslutte sig for hvilken
gruppe han hørte til.... Der blev dog gennemtrumfet en fælles
tur til Outdoors, Den engelske version af Spejder Sport. Det
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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser!
Så er det blevet oktober, og vi rykker nu ind i spejderhyttens
varme. Altså fra mødet torsdag d. 4 oktober vil møderne foregå i
hytten ved Parkvejskolen.
Måneden indledes dog allerede onsdag d. 3 med et
forældremøde, der også kommer til at foregå i hytten. Nærmere
besked udleveres.
Vi blåmejser skal bruge månedens møder til at finde og snakke
om diverse ting fra naturen. Efterfølgende vil vi så lave trolde af
de fundne materialer og høre historier om disse trolde.
Det skal bemærkes, at mødet d. 18/10 er aflyst på grund af
efterårsferien.
Andre vigtige datoer i 2001:
1/11: Mødet er aflyst, grundet weekendtur.
3-4/11: Weekendtur, information følger.
8/11: Andespil for spejdere, forældre og søskende.
20/12: Sidste spejdermøde inden jul.
10/1: Første spejdermøde efter jul.

Med stor mejsehilsen
Marianne
4582 1337

Fia
5190 1204

Prop
2670 5869

Era
4581 1378
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!
Dette er intet mindre end OktoberBardunens indlæg til jer.
Der er jo sket en del ting i løbet af september. I har fået nye
ledere: Annemette og mig.
Vi skal forsøge at tage over hvor de gamle slap, men også at
skabe nye udfordringer til jer så
I LÆRER NOGET.
(uha, sikken et farligt ord!).
Det har vi jo allerede gjort med flødebollekatapulter og
kastanjer, som dog ikke var helt modne.
Vi prøver igen senere.
Men i oktober måned sker der noget helt nyt:
Vi skal lege rollespil! En del af jer har måske en ide omkring
hvad rollespil er, eller har prøvet at spille med papir og
terninger – det gjorde jeg i hvert fald da jeg var i jeres alder,
men tiderne ændrer sig jo...
Disse rollespil er noget andet.
De er REAL.
Altså rigtige! I skal selv være med, og hvad det helt præcist
går ud på er nok nemmere at forklare på møderne.
I skal på møderne medbringe jer selv og godt humør så det
bliver så sjovt som muligt.
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Nå I læser dette har nogle af jer nok også været på FUBI
løb. Det håber jeg har været rigtig spændende. Der var lidt
problemer med at finde ud af hvem der kunne komme med
og hvem der ikke kunne – det skal vi have rettet op på på
fremtidige løb. Der var tilmelding i bladet, og selvom I finder
ud af at I ikke kan komme, så meld i det mindste det ud, så vi
ved det. Jo flere der kommer med, jo sjovere er det
selvfølgelig altid.
Og så skal I huske at fortælle jeres forældre de meddelelser
vi giver i slutningen af møderne – for eksempel om FUBI løb.
Forældrene skal nok også huske at spørge deres ulve når de
kommer hjem fra møde.
Ellers må I have det rigtig vådt og godt. Sikke et møgvejr.
Hilsen Annemette og Jeppe
(Raksja og Akela)
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!
I sidste måned kneb det for et par stykker af Jer at huske at melde
afbud til et enkelt møde. Vi fik talt om det, men jeg nævner det alligevel
igen for at minde Jer om, at I altid skal huske at melde afbud, hvis I ikke
kan komme til et møde, og at I altid skal huske at melde, om I kan eller
ikke kan komme med på en tur. Det handler om at tage ansvar for dig selv
og for flokken. Lige så vel som I har nogle forventninger om, at jeg altid
deltager i møder og på ture og er velforberedt, så har jeg en forventning
til Jer om det samme. Som jeg fortalte Jer i sidste måned, fører jeg fra
nu af protokol over Jeres deltagelse. Har I deltaget i alle vores møder og
ture inden for et halvår, modtager I en mødeknap. Har I måttet melde
afbud til tre møder eller til én tur, modtager I også en mødeknap. Er I til
gengæld bare blevet væk en enkelt gang uden at melde afbud, modtager I
ingen mødeknap i det halvår.
I sidste måned måtte vi desværre sige farvel til Wan Tolla. Han var
blevet så optaget af sin sport, at han ikke havde nok dage i ugen til også
at være spejder. Det er ærgerligt, men Wan Tolla ved, at han altid er
velkommen til at vende tilbage til flokken.
I denne måned tager vi hul på noget nyt, nemlig et rollespil, som skal lære
Jer om samarbejde og patruljeliv. Det gælder om, at I er med allerede
fra starten, hvor Raksha vil indlede med at fortælle Jer om spillets
regler. Det er op til Jer, hvor sjovt rollespillet bliver, så brug Jeres
fantasi!
I løbet af måneden fortsætter vi med at tage dele af juniorprøven. Vi
skulle jo gerne nå at blive færdige med den før jul, så I kan bruge noget
af juleferien til selv at sy det flotte juniorprøvemærke på Jeres
uniformer.
Studér nu næste måneds program nøje, og spørg gerne, hvis der er noget,
I er i tvivl om!
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Månedens første møde er den 4. oktober. Introduktion til rollespil. Et
spørgsmål om samarbejde og patruljeliv.
Der er JUPLAT (junior patruljeleder og -assistenttur) den 6. oktober.
Turen varer til den 7. oktober. BLA-erne har modtaget invitation.
Månedens andet møde er den 11. oktober. Introduktion til rollespil. Et
spørgsmål om samarbejde og patruljeliv.
Månedens tredje møde er den 18. oktober. Introduktion til rollespil. Et
spørgsmål om samarbejde og patruljeliv.
Månedens fjerde og sidste møde er den 25. oktober. Introduktion til
rollespil. Et spørgsmål om samarbejde og patruljeliv. Der er BLA-møde
efter dette møde.
Alle møderne foregår ude ved hytten fra klokken 19 til 21. Månedens
sidste møde er dog kun til klokken 20.30, så BLA-erne kan bruge den
sidste halve time på BLA-mødet.
Husk at sætte et stort kryds (X) i Jeres kalendere i weekenden den 30.
november - 2. december! Vi skal på hyttetur. I får nærmere besked.
Med spejderhilsen fra
Bagheera
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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2.

Birkerød
Spirer

Kære spirer
Har I hørt, at der går en stor trold rundt ved hytten? Hver nat sparker den til
bjælkerne, fordi den er så gal. Måske hytten en dag falder sammen, så vi er
nødt til at flytte ind i en ny?
Nå, pyt. Den gamle fungerer jo fint indtil da. Og hvor er det rart at slippe for
sommerens lys og varme, så vi kan putte os bag bjælkerne og blive rigtige
dygtige.
Her er nogle de ting, som vi skal i gang med på efterårets møder:
Mandag den 1. oktober, spejdermøde og forældremøde i hytten:
18.30-19.30: Spejdermødet:
Mappemøde. I bliver blandet i nye grupper, så I skal arbejde sammen med
andre end dem i patruljen. I kan vælge mellem hele ti forskellige aktiviteter.
19.30-20.30: Forældremødet:
Tag din mor og far med - og vis dem, hvordan vi holder spejderspirermøder.
Lederne vil gerne tale med de voksne om, hvordan vi får bygget to nye
sæbekassebiler til Oak City løbet til maj næste år - og vi skal også bruge et
par stykker, der kan køre rigtige biler, når vi har brug for at transporteret os
selv og vores udstyr.
Mandag den 8. oktober, spejdermøde, 18.30-20.30 i hytten:
Blåt er vådt. Det skal vi arbejde med i efteråret. Vi skal bygge en knobtavle
og en vandkikkert.
Mandag den 15.oktober: Efterårsferie. Intet spejdermøde.
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2.

Birkerød
Spirer

Mandag den 22. oktober, spejdermøde 17.30-20.30 på Birkerød Station:
Vådt er blåt. Gad vide, om det er sandt? Det finder vi ud af ved at besøge
DGI svømmehallen lige ved Hovedbanegården i København. På vej i toget
øver vi os på badereglerne.
HUSK BADEDRAGT OG HÅNDKLÆDE.
HUSK VI BEGYNDER EN TIME FØR - FRA STATIONEN.
Mandag den 29. oktober, spejdermøde, 18.30-20.30 i hytten:
Verden er fuld af farver. Bare vent - programmet er en overraskelse! Og så
får I tilmeldinger til hytteturen i weekenden den 16.-18. november.
Vigtige datoer i efteråret:
22. oktober, møde en time før: 18.30-20.30 fra Birkerød Station. HUSK
BADEDRAGT.
16-18. november, hyttetur.
- læs mere på spirernes hjemmeside http://www.wilcken.dk/rokke/
- og husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme!!!
Med mange spirer-hilsner fra
Rokke, Smil & Baloo
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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så er det igen blevet tid for et indlæg.
Jeg vil lægge ud med at ønske David og Kristian tillykke med den
flotte placering i Dille.
Dille er et løb der altid ligger samtidigt med gruppeturen, men i år var
første gang at nogen fra vores trop deltog i det, og så fik de oven i
købet en andenplads.
Meget flot.
Som i jo nok alle sammen ved fik vi 6 nye spejdere ved gruppeturen.
Vi mangler dog stadig at rykke Anders op, men det klarer vi jo nok.
Gnæk gnæk.
Jeg håber alle de nye er ved at være faldet til i troppen og har vænnet
sig til at mange ting foregår på en anden måde.
Nogle ting minder dog om det de er vandt til. Vi laver spejderting. Efter
at september måned blev brugt på fremstilling af lejrpladser er vi klar
til at kaste os over næste måneds emne.
Det er orientering, så I skal ud og træne, samt at øve jer på teorien.
Tropsmødet i november er af samme grund anderledes end normalt.
Det ligger f.eks. i oktober!!! Der findes nemlig en konkurrence kaldet
Grethes Holm Open hvor mange tropsspejdere fra hele divisionen
dyster i o-løb. Planen er at lade dette arrangement udgøre tropsmødet
ligesom sidste år.
Det foregår onsdag den 31. oktober. Dette er altså november måneds
tropsmøde. Skriv det ind i kalenderen.
Lidt tættere på er oktobers tropsmøde som er et mere almindeligt
tropsmøde. Det foregår onsdag den 3. oktober kl. 19:30 på Fort Nic.
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1.

Birkerød
Trop

Sommerlejrene for de næste par år er vi jo i fuld sving med at få styr på.
For lige at starte længst væk først så er planen i 2004 at deltage i Blå
Sommer. Datoerne er endnu ikke fastlagt, men der er jo også 3 år til.
I år 2003 arbejder vi på måske at lave en gruppesommerlejr i Norge, men
det kommer i til at høre nærmere om senere.
Meget konkret er det nu besluttet at vi næste år deltager i det der hedder
Patruljejamboree 2002.
Det foregår fra og med lørdag den 13. juli til og med mandag den 22. juli.
Det er en lejr hvor ca. 1000 tropsspejdere samles ved Forlev
Spejdercenter. Vi kommer til at ligge samlet som trop og vi står selv for at
planlægge, bestille og lave mad. Vi står også selv for transport til og fra
lejren.
I dagtimerne vil der blive gennemført ca. 10 projekter som kræver ca. 100
mand hver. Meningen er at patruljerne selv kan vælge hvilken aktivitet de
melder sig til.
Blandt aktiviteterne finde man bygning af verdens højeste raftetårn,
verdens længste raftebro, opbygning af et kæmpetivoli, opsætning af
musical/teaterstykke, og en masse andre kæmpeprojekter.
Ud over de store aktiviteter er der undervejs mulighed for at prøve kræfter
med en masse små aktiviteter såsom kanosejlads, hejk, klatring osv.
I kan roligt reservere tid til denne sommerlejr med det samme. I vil få
nærmere besked senere om betaling mm.
Hele lejren foregår i øvrigt med et gennemgående tema, nemlig Ringenes
Herre af J.R.R. Tolkien. Det kommer vi til at kigge nærmere på inden lejren.
Tropsmøde

Onsdag den 3. oktober kl. 19:30 på Fort Nic

PLAM

Onsdag den 31. oktober efter oløbs-tropsmødet

Næste Tropsmøde

Onsdag den 31. oktober!!!!!

Husk at melde afbud!!!

Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter

Det er vist efterhånden lidt sent at ævle om, at vi nu tager
hul på et nyt spejderår og andre mere eller mindre brugte
vendinger i den dur. Men sandheden er, at det er i denne
måned I for første gang rigtig skal opleve jeres delvist nye
stab på slap line!!! Dette sker på tropsmødet den 10.
Oktober – vi glæder os til at se jer.
Temaet på tropsmødet – sjovt nok også det tema der skal
inspirere jeres patruljemøder i denne måned – er
SPEJDERPRØVEN – Juhuuuu!!! en chance til at vise, at de
dersens basale spejderfærdigheder, dem har I da bare
overdrevent styr på! Eller også en mulighed for at få lært
hvilken vej slangen skal rundt om træet for at der er den
største mulighed for at fremstille et pælestik, eller om der nu
er en eller to prikker i det lumske morse-T... – Målet er
naturligvis, at alle kan erhverve sig mærket eller med god
samvittighed beholde det...
Inspiration og hjælp til dette fås på tropsmødet...
Alt for denne gang
- Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Planlægning.
Du kender sikkert til, at en af dine lærer bliver syg, så en anden lærer må
springe til og klare timen så godt som muligt uden forberedelse. De fleste
børn tænker vist ved en sådan lejlighed :
”Nu skal der laves skæg”. Men har man haft nogle timer af den slags, er
det efterhånden ikke sjovt længere, og man ønsker sin rigtige lærer
tilbage.
I patruljen vil det gå omtrent lige sådan, hvis arbejdet ikke er forberedt. I
begyndelsen vil medlemmerne lave skæg og ballade, men snart er der
heller ikke noget ved det mere. Sætter man sig så hen og håber at det
bliver bedre en skønne dag ?
Nej for det er frivilligt at være med, så hvorfor spilde tid på et dårligt
forberedt patruljemøde. Så er det alligevel bedre at blive væk fra mødet.
Og hvad er der så tilbage af patruljen efter et par måneders forløb ? Intet.
Ikke engang PLA‚erne for de har for længst opgivet hvervet.
Så derfor kære TA´ere og PLA‚ere skal vi den kommende tid arbejde med
at få stykket et spændende program for Troppen og Patruljerne sammen,
samt få fordelt de administrative opgaver i Troppen og Patruljerne.
Kommende møder :
10/10 Tropsmøde kl. 19.00 i hytten.
Ps. Når vi er til spejder så har vi spejderuniform på ellers kan vi jo ikke se
hvor vi hører til. Tænk hvis fodboldspillerne på deres hold ikke havde ens
tøj (uniform) på så er det jo umuligt at se hvem man spiller sammen med.
Hvis du er bange for at vise du er spejder så kan du jo starte med at
medbringe uniformen i en pose og tage den på når du er til møde.
Udover at vi så er ens klædt på så er uniformen også en praktisk ting den
er lavet af noget stof der kan tåle mere end almindeligt tøj og du behøver
ikke blive ked af det hvis den får en skramme.
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Birkerød
Bjørne
SOUND OFF - Bjørnemesterskaberne i domino.
Ingen tvivl skal der herske om denne sommers højdepunkt.
Det var soleklart da dominomesterskabet blev afholdt på årets sommerlejr.
Det skete selvfølgeligt på aller hæderligste vis. Desværre forekom
modstanden en kende fezen. Man kunne måske ønske sig, at modstanderne
ville læse lidt på lektien inden næste opgør!
Herudover skete der en del mindre interessante ting i vores uge i Ry. De
følger herunder. For gymnasieelevernes skyld er det lavet som en øvelse i
at gennemskue en række flashforwards og flashbacks – God fornøjelse!
Dragebygningsprojektet var også en fornøjelig aktivitet som dog blev skændet
af både den måde hvor på transperantens hold overskred tidsfristen med en
månedstid og ikke mindst af den fuldstændigt skandaløse bedømmelse som
dragerne fik af det åbenlyst korrupte dommerpanel. Det virkede jo nærmest
som om det gav minuspoint, hvis den kunne flyve. Den gule hævnerdrage vil
være efter jer til i står bagerst til Kong Kristian!
Ligeledes blev et suverænt Århus-besøg også skændet af nogle tøseregler
som vores nye venner havde indført i pindturneringen. Dette bevistes ved, at
der overhovedet ikke var nogen der kom til skade og at vi tab-tab-tab-tab-tabtab-tab-tabte!!!
Bortset fra denne uheldige afslutningen, så var det en pivhyggelig dag, som
bønderne havde arrangeret for os. 1000 tak og 5 grise til dem!!
Jeg er just kommet i hu, at denne aften på fantastisk maner sluttede af med
100 meter hæk for hvaler. Hvilket desværre sluttede med hvalens druknedød
(ællingen var vist også i livsfare).
Sommerlejerens høje aktivitetsniveau kan vist bedst symboliseres ved
robådsdagen, hvor vi lagde hårdt ud med ar ro 100 meter, for at finde en
læfyldt vig, hvor vi fyldte os med spæk og Jørgen Riels skrøner indtil bådene
skulle afleveres tilbage igen. På denne tur udviste vi et strålende eksempel på
fællesskab – Sammen er vi sløvest!.

20

Birkerød
Bjørne
Nu skal læseren jo ikke tro, at hele ugen gik op i det rene slendrian.
Den dag, hvor vi besteg himmelbjerget fik vi sved på panden indtil flere gange.
Først på vejen op og senere da vi skulle overleve en flok grimme
efterskoleelever ombord på det stolte skib, der skulle lede os tilbage til
Silkeborg. De blev sat på plads på mange spændende måder (de fleste egner
sig ikke til skriftlig gengivelse), hvor af en af de mest bestialske var da Ulrik
brød ud i sang. Han diskede både op med sine højtelskede Poul Krebs sange
og andre kvad som jeg ej kender forfatterne til. Uheldigvis var dette ikke den
eneste gang, hvor Ulrik følte at muserne påbød ham at bryde luften med
mange hidtil ukendte tonesammensætninger. Sjældent har så mange følt sig
tiltrukket af en rejse til en fangststation i den Nordøstgrønlandske stilhed!
Madniveauet var sundt og spækfyldt. Lige fra den engelske morgenmad til det
afsluttende pølsegilde så vi ikke skyggen af et salatblad, selvom HesteLars
prøvede at snige en del gulerødder ned i indkøbsvognen. Derimod blev der
guffet en hel del yankiebar´s i de sene nattetimer. Jeg ville så gerne give lidt
mere detaljerede oplysninger herom, men jeg bliver desværre nødt til, at
henvise læseren til vores hjemmeside da siderne her ej er grå nok.
Marie gjorde den fejlagtige analyse, at der ikke blev delt nok kærlighed ud.
DET GJORDE DER!! Men fordelingen var under al kritik. Det må nok antages,
at visse personager har opbrugt deres ration for den igangværende dekade.
Der skal dog gives respekt til Jeppedrengen der ankommer med dages
forsinkelse og byder sig selv velkommen med replikken hej jeg hedder Jeppe
og jeg har ingen kæreste –meget virkningsfuldt må man sige.
Sidst – men ej mindst – skal der lyde et stort tak til sommerlejrudvalget der
havde arrangeret det hele. Uden jer havde vi nok alle stået på et gadehjørne
og pønset på ungdomskriminalitet!
I den nærmeste fremtid skal vi havde nedsat 200 udvalg.

P.S. Ælling er for sej til domino!

KH. P. Plys
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viste sig, ikke overraskende, at de engelske spejdere har lidt
andre interesser end de danske – i hvert faldt var udvalget af
pokaler, diplomer og ubrugelighedder, a la trøstepremierne i
fiskedammen, væsentlig større her end i Danmark.
Men til trods for vores manglende pokaler, var der ikke noget i
vejen med konkurrenceånden i vores lille klan. Denne skulle stå
sin prøve i et slag pind.
Hyde Park Pind Open

Det er ikke helt nemt at finde egnede Pind-pinde i London. Og
når man så har smigret sig ind hos en parkmand for at få ham
til at skære nogle pinde ud i passende længder, er det ikke
ubetinget positivt når man opdager, at de vist er glemt et eller
andet sted man har været i løbet af dagen.... Men takket være
en dame, som havde indset at den pind, som der var nogen
som havde glemt hos hende, nok var en særlig pind og som
nok skulle bruges til noget vigtigt og derfor ville blive hentet
igen, lykkedes det at finde den og få gang i det planlagte slag
Pind i Hyde Park.
Kampen kom til at stå mellem Solbakken og The Young Stars -.
Der kom dog aldrig rigtig spænding i kampen da ungdommen
viste klasse og eftertrykkeligt tværede alderdommen ud af
banen. Solbakken kom sig aldrig rigtig over chokstarten, hvor
de kom bagud 38-0. The Young Stars viste tilgengæld
særklasse under hele kampen og hånede naturligvis solbakken
på behørig vis efter den overlegne sejr.
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Engelske for en aften
En anden kamp der blev spillet under vores ophold var fodboldkampen
Tyskland – England, en glimrende mulighed for at opleve lidt engelsk kultur.
Vi fandt en egnet lokalitet til formålet, fik tiltusket os et par engelske hatte
og blev, som kampen skred frem, mere og mere engelsksindede. Vi vandt
5-1 - det skulle naturligvis fejres og det blev det...

Efter vores engelske aften, herskede der en vis træthed og
mange havde brug for en lille formiddagslur efter den engelske
morgenmad. Mens nogle så formel 1 tog de friske ud i byen for
at runde de mest nødvendige turistattraktioner...
- Og så sad man her og grublede over hvordan man skulle komme
videre og nu smartest fik flettet ting, som da vi var inde og se Fame,
vores London Dungeon besøg og al resten, ind i beretningen, men gik
i stå og måtte konstatere at ens hjerne var rimelig udbrændt og alt for
træt til at skulle skrive mere efter en weekend med en veloverstået
Udfordringen 2001 direkte efterfulgt af familietamtam. I skrivende
stund er klokken mange, deadline allerede overskredet og jeg vil
sove! – Så jeg vil slutte her og blot lige nævne at vi holder oprykning
19.-20 oktober – turen hvor røvlinge bliver til Rovere!
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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:

Sune Ingvardson (Bagheera)

22 47 72 52

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: Jonas Håkan-Mose 2295 691 / 4582 0667
Sioux:
PL: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05
PA: David Hansen 23 20 06 78 / 45 81 27 94

Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo)
45 94 14 44

Juniorflokken:

45 82 13 37
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

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

45 82 05 60
45 81 24 01

Pernille Pedersen

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

Gruppeleder:
Helle Strøm

45 81 62 12
45 81 52 47

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

Marie Jenstrup

Birkerød Rover:

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

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 82 13 37

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam

45 81 60 90

