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ANDESPIL
Torsdag den 8. november 2001
kl.19.00 i Sjælsøskolens kantine

Læs også den herlige beretning om
„observationer gennem et køkkenvindue“
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
02-11
06-11
11-11
11-11
14-11
17-11
18-11
21-11
23-11
30-11

Kaska
Dino
Sola
Banzi
Pippi
Sika
Dumle
Bimbo
Bom
Smut

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

17
9
19
11
25
12
17
17
16
12

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk
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Set fra køkkenvinduet
Det er en weekend i august – en ganske bestemt
weekend – nemlig Colleruphusweekenden den 24-26
aug. 2001.
I friske 1. Birkerødder er ankommet cyklende gennem Rudeskov
med eller uden cykelskrammer og madpakker. Imens jeg rumsterer med
diverse madvarer i køkkenet på Colleruphus, som jeg skal tilberede til jer i
løbet af weekenden, ser jeg gennem vinduet, at I knokler af sted med jeres
rygsække og hvad I ellers har af oppakning til weekenden.
I har retning mod jeres teltplads et eller andet sted på grunden, jeg ved
ikke hvor men det får jeg lejlighed til senere at se – måske i morgen. I er
sultne efter en lang skoledag efterfulgt af SFO for nogles vedkommende
og sidder på bænkene udenfor med udsyn ud over det ujævne terræn og
skoven bagved, mens i nyder jeres madpakker. Et par søde drenge
kommer ind til mig i køkkenet for at fritte mig for et par sodavand – men
jeg må skuffe dem – sodavandsalget åbner først i morgen ved frokosttid.
En anden dreng kommer og fortæller om hvor meget han savner sin far og
mor og behøver et klem og en snak inden aften te/kaffe og de traditionelle
æbleskiver.
Mørket har lagt sig over teltpladsen og skoven. I friske drenge kommer
travende – mørke eller med lygte i hånd eller pande for at gøre dagens
aftentoilette. Nogles tænder får tandbørsten at føle - andre ikke – det er
vel ikke så underligt hvis man ikke kan finde tandbørsten i mørket.
Lørdag morgen kl. 8 står I klar ved flagstangen for at byde den nye dag
velkommen, men hvad sker – snoren forsvinder til tops uden flag.
Nu trænger I til noget morgenmad – den varme havregrød gør godt og
ideer til hvordan den manglende flagsnor atter bliver trådt på kommer på
bordet – hos jer er der ikke langt fra beslutning til handling og stangen
bliver lagt ned vha. nyttige hjælpemidler som bliver surret sammen af
uundværligt høstbindegarn samt alt nyttigt mandskab i godt samarbejde.
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Set fra køkkenvinduet
Hele formiddagen er fuld af aktivitet på grunden – I er i fuld sving med
at gøre de mange poster klar til eftermiddagsløbet vi som forældre
glæder os overordentlig meget til at deltage i. Min umiddelbare tanke
er: Hvor er I heldige at have ledere og unge, der på en pædagogisk
måde lærer jer at erfare i oplevelserne.
Køkkenassistance træder til – for frokosten skal på bordet, frikadellerne
steges, brødene bages, salaten snittes, vand koges til skoldning af
kyllingerne som skal surres fast på rafter og grilles over bålet, sodavand
sælges, drikkes og prikken over i‘et – det er et herligt vejr med høj
himmel, solskin og fuglefløjt.
Jeg, madmor, var rundt ved posterne som alle blev besøgt med glæde
og nysgerrighed efter at løse opgaverne. Dem jeg var helt vild med var
”rejsen til kirsebærgrenen” og svævebanen mens en liflig
høstbindegarnskrydretbålgrillkyllingeduft svævede over grunden. Det
velsmagende måltid blev indtaget under åben himmel efterfulgt af sang
og underholdning ved bålet. Inden for i salen til aften te/kaffe/saft viste i
fine fotoes på læred.
Ude på køkkenbordet stod oprykningsdrikkene med div. ingredienser
så som fløde, karry, mayonaise,kaffe m. m. m.
Ikke fordi jeg skulle rykkes op – men det ku‚ vel ikke skade om jeg var
forsøgskanin og tog en smagsprøve – ihrrrrr! – det var en rigtig kradser
–
Efter endnu en nat og formiddag pakker I jeres weekend sammen og
drager hjem på jeres jernhest gennem Rudeskov.
Jeg ville ønske der havde været dobbelt så mange forældre til at nyde
sådan en herlig august weekend end der var i år. Jeg er sikker på at
jeres drenge ligeledes ville glædes over jeres deltagelse.
Med glædelig Madmorhilsen
Ingrid Dreholm
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppestyrelsesformanden har ordet
Grupperådsmøde
Der er grupperådsmøde i januar måned 2002, nærmere bestemt
onsdag den 30. januar. Men hvad er et grupperådsmøde? Ja, for
at forklare det, må jeg nok starte med det helt nære:
I forældre overgiver hver uge jeres drenge til spejderlederne i 1.
Birkerød. Nogle af drengene er med som minier, andre som
juniorer, og atter andre som spejdere. Men den overordnede
paraply er gruppen, 1. Birkerød. Arbejdet i gruppen er organiseret
ligesom i en virksomhed: det daglige arbejde bliver udført af
lederne, og overordnet bliver det tilset af en bestyrelse, hvor både
ledere og forældre er med. Bestyrelsen, der i
spejdersammenhæng hedder en gruppestyrelse, skal føre tilsyn
med, hvad der foregår i gruppen. Forældrerepræsentanterne i
gruppestyrelsen bliver valgt på gruppens generalforsamling, der
hedder grupperådsmødet.
Som forældre i gruppestyrelsen ser vi på, hvad vi kan hjælpe
spejdergruppen med. Det daglige arbejde tager lederne sig af, og
gruppestyrelsen får naturligvis rapporter, så vi kan se, at der
foregår et ordentligt spejderarbejde ude i de enkelte grene. Ud
over det daglige arbejde har gruppen behov for hjælp til en række
aktiviteter:
Forældrehjælp til ture og lejre.
Forældrehjælp til at tjene penge,eksempelvis ved indtjening og
ansøgning i fonde.
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1.

Birkerød
Gruppe

Vedligeholdelse af materiel.
Vedligeholdelse af gruppens hytte.
...
Det er klart, at gruppestyrelsen skal udføre et stykke arbejde. Men
det kommer mange gange igen. Du får din egen tilfredshed med
at have gjort et stykke arbejde til hjælp for din søn, og du får en
meget direkte mulighed for at deltage i aktiviteter, der også er
spændende for dig.
Jeg skal iøvrigt sige, at selv om 1. Birkerød er en drengegruppe,
kræver Det Danske Spejderkorps, at der er en jævn fordeling af
mænd og kvinder i gruppestyrelsen. Det har vi et problem med. Vi
savner kvinder i gruppestyrelsen!! Faktisk har vi i 2001 arbejdet
på dispensation fra korpset. Så prøv at få mødrene til at deltage i
grupperådsmødet!!
Uddeling af aftenskoleprogrammer 2002
Vi har fået et meget udmærket udbytte af uddelingen i år. Vi har
også fået nogle erfaringer, som vi vil udnytte for at kunne gøre det
mere effektivt til næste år.
Det væsentligste var, at datoen skulle være tidligt kendt. Næste år
er den lørdag den 10. august 2002.
Hvis alle er med, kan vi klare det på denne dag. Der er mange
penge at tjene!!!
Med spejderhilsen
Jens Rahbek
Gruppestyrelsesformand, 1.Birkerød
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Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet
„Nu falmer skoven trindt om land, og fuglestemmen daler; alt
flygted storken over strand, ham følger viltre svaler.“
Med tonerne fra denne kønne salme om efterårets golde
stubbe og korte dage ringende i vores ører går vi
forventningsfulde og glade ind i årets sidste efterårsmåned.
Selv om der nu bliver stadig længere mellem træerne med
blade på og mellem de glade fuglestemmer, og selv om solens
vandring hen over himlens bue bliver stadig kortere, syder det
stadig af aktivitet og sprudler af energi i alle gruppens grene:
Minierne tumler med fantasirammer i deres rollespil. Juniorerne
knokler med divisionens juniorprøve. Spejderne forfiner deres
elementære spejderfærdigheder. Seniorerne holder møder og
går til pyjamasfest, og roverne hygger sig ude i de mørke
skove. Når jeg kaster et blik i min kalender, kan jeg se, at der
ligger endnu flere spændende aktiviteter, som venter på os alle
i årets sidste to måneder. Det er dejligt at se, at der sker så
meget i alle grenene.
Med det høje aktivitetsniveau i grenene er det nødvendigt at
melde tidligt ud for at være sikker på at finde en ledig plads i
kalenderen. Det er på den baggrund, at jeg allerede nu vil gøre
både Jer spejdere og Jer forældre opmærksomme på, at flere
af grenenes sommerlejre for de næste 3 år allerede er blevet
fastlagt: I 2002 tager minierne og juniorerne på sommerlejr ved
Roskilde fra den 5. til den 12. juli, mens spejderne tager på
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Birkerød
Gruppe

tropssommerlejr ved Forlev fra den 13. til den 22. juli. I 2003
tager alle grenene på gruppesommerlejr i Norge i begyndelsen
af juli. I 2004 deltager alle grenene i Blå Sommer i slutningen af
juli.
Det har i den forløbne måned været rart at opleve den støtte,
som I forældre har vist lederne i både ord og handling. Jeg er
glad for, at så mange af Jer har meldt Jer som hjælpere på
minierne og juniorernes hyttetur i denne måned, og at nogle af
Jer allerede har vist interesse for at hjælpe i forbindelse med
vores kommende sommerlejre. Jeg synes, at Jeres engagement
falder godt i tråd med vores gruppes generelle kendetegn,
nemlig at vi støtter hinanden, og at vi er der, når det gælder.
Jeg vil slutte mit indlæg for denne gang med at omskrive et citat
af Cato Den Ældre (234-149 f.Kr.), som efter Anden Puniske
Krig altid sluttede sine taler i det romerske senat med at udtale:
„Iøvrigt mener jeg, at Carthago bør ødelægges!“ Jeg vil slutte
med at skrive: „I øvrigt mener jeg, at vi bør have flere ledere i
juniorgrenen!“ Som bekendt blev Carthago senere i historien
ødelagt adskillige gange!
Med ønsket om nogle gode mørke timer for Jer alle i årets
sidste efterårsmåned
Jens
Find din vej, og gå den!
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Løsning side 15

Til alle deltagere i
Fubiløbet 2001
Fubiudvalget siger jer mange tak for en dejlig dag i
Eventyrskoven.
H.C. Andersen og Fubi synes, I var rigtig gode til at leve jer ind i
historien, og de glæder sig til at se jer igen til næste år.
Måske vil I gerne se turn-out (sammenarbejde) resultatet, derfor
sender vi det her:
Juniorhold:

1. Birkerød

Juniorhold

87 point

2. Birkerød

Troldene
Svanerne
Lynene
Svanen
Karlsvognen
Orion
Cassiopeja
Pegasus
Juniorhold

87 point
84 point
76 point
91 point (nr. 1)
87 point
84 point
79 point
65 point
87 point

Birkegruppen:

KFUK / M

Minihold:
1. Birkerød
2. Birkerød
Birkegruppen

FDF

Ulve
Skovløberne
Hvid patr.
Rød patr.
Blå patr.
Hold 1
Hold 2

77 point
66 point
81 point (nr. 1)
75 point
72 point
62 point
58 point
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Hyttetur for ulve og juniorer
Nu skal vi på tur
Det er noget, der dur
Kære ulve og juniorer
Når efterårets blæst og regn har taget de sidste blade af træerne, og
vinteren lægger sig over landet med kulde og mørke, så tager vi på hyttetur.
Vi mødes ved Mantziusgården fredag den 30. november klokken 17 med
cykel, cykelhjelm, cykellygter og rygsæk og kører så sammen ud til hytten der er cykelsti hele vejen. Vi slutter ved Mantziusgården søndag den 1.
december klokken 13 - det er 1. søndag i Advent, så vi skal jo nå at være
med til juletræstænding hjemme i Birkerød.
Vi skal bo i hytten Skjold, som ligger vest for Furesøen og tæt på skov og
krat. Der hører en dejlig stor grund med bålplads til hytten, så vi får masser
af plads at boltre os på. Og vi får brug for plads, for vi skal øve os i vores
spejderfærdigheder, have det sjovt og hygge os. Vi kommer! Gør du?
Med ulve- og juniorhilsen fra
Akela, Raksha og Bagheera
Klip
Spejdernavn:
Jeg deltager selvfølgelig

Jeg vedlægger kr. 150,-

Jeg kan desværre ikke deltage
Forælders underskrift:
Hvis du ikke allerede har afleveret din tilmelding, skal du aflevere den
hurtigst muligt til din leder.
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Hyttetur for ulve og juniorer
Kære forældre
I forbindelse med hytteturen vil vi gerne bede om støtte fra Jer:
Vi vil gerne have et par forældre, som vil køre vores bagage ud til hytten på
Frederiksborgvej 113 fredag eftermiddag og hente den igen søndag
formiddag.
Vi vil også gerne have et par forældre, som vil stå for maden på turen. Vi skal
have to morgenmåltider, en frokost og to aftensmåltider - juniorerne vil
gerne lave mad over bål lørdag aften, så de skal have ingredienserne
udleveret om eftermiddagen. Der er i prisen budgetteret med en udgift på
kr. 40,- pr. spejder.
Vi håber, at I vil støtte vores arrangement!
Med venlig hilsen
Akela, Raksha og Bagheera
Klip
Navn:

Telefon:

Jeg støtter gerne som:
- chauffør

både fredag og søndag
fredag
søndag

- madhold

alle dage
fredag
lørdag
søndag
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!

Så er tiden kommet, hvor vi forlader grunden og rykker ind i varmen på
Mantziusgården. Selvom vi til at begynde med laver indendørsaktiviteter,
så skal vi udendørs en gang i mellem, så husk varmt tøj.
I sidste måned var vi ude og løbe O-løb i Bistrup Hegn, og man må sige,
at I var rigtigt dygtige til at løbe efter kort. Blå Bande var hurtigst rundt og
kom endda i mål før juniorernes hold. Blå og Gul Bande tog sig lidt bedre
tid, og fik set det meste af skoven, men de fandt alle poster.
Indtil Ulve-turen, som ligger sidst i november, skal vi arbejde med et
Indianer-tema. Det vil sige, at de ting vi laver vil handle om Indianere. Vi
er allerede i fuld med et rollespil, hvor hver Bande er en indianerstamme
der skal leve og få deres stamme til at fungere i Det Vilde Vesten. Og
bliver vi dygtige nok, kan det være at vi skal ud og fange bisonokser…
Gad vide om vi også møder nogle cowboyer på vores færd?
Hvis du ikke har fået tilmeldt dig til Ulve-turen, så skal du skynde dig at
ringe til en af os og tilmelde dig, for det bliver rigtigt sjovt!
Som nævnt så er alle møderne på Lokalet på Manziusgården.
Hvis du ikke kan komme til at møde, skal du huske at ringe afbud til en
af os, så vi ved du ikke kommer. Vores telefonnumre står på bagsiden
af Bardunen.
Og så kunne vi godt tænke os at lave en mailing-liste hvor vi kan sende
indbydelser til ture, halvårs-programmer mv. ud på. Så hvis du eller dine
forældre har en e-mail adresse hvor jævnligt kontrollerer om der kommet
post, vil vi gerne have den. Du kan enten skrive den ned og aflevere den
på et møde, eller du kan sende en mail til kamunk@worldonline.dk.

Med Ulve-hilsen
Raksha
(Annemette)
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Akela
(Jeppe)

Baloo
(Kasper)

Løsning fra side 10:
Fordi det ikke regnede!

15

1.

Birkerød Juniorer

Hej løver og tigre!

Marianne Wieses Flok

I den forløbne måned er I blevet meget bedre til at komme til møderne og
til at melde afbud, hvis I ikke kan komme til et møde. Det er rigtig godt,
for det viser, at I er i stand til at tage ansvar for Jer selv og for flokken.
Nu vil jeg gerne have Jer til at holde fast i det, samtidig med at I prøver
at forbedre Jer på et andet punkt. Jeg synes nemlig, at I støjer alt for
meget. I har en alder, hvor I er store nok til at forstå, hvornår I skal
være opmærksomme og lytte efter, og hvornår I kan lege og pjatte. Jeg
vil faktisk gerne lære Jer noget. Jeg vil faktisk gerne lære Jer nogle
spejderfærdigheder, som I kan bruge både nu og i fremtiden. Synes I
ikke, at det er sjovt, når 1. Birkerøds juniorer vinder Oak City Rally? Jo,
det er ret sjovt, og tænk Jer, dér skal I kun bruge Jeres ben! Tror I så
ikke, at I vil synes, at det er sjovt, når 1. Birkerød juniorer vinder løbet på
Junior Divi, løbet på Zooturen, FUBI-løbet og mange andre løb? Jo, det er
nok temmelig sjovt, men det kræver, at I bruger både Jeres ben, arme og
hoved! Jeg siger ikke, at I skal have det hele til at gå op i konkurrence,
det gør jeg langt fra, for jeg mener, at der fortsat skal være plads til
både leg og hygge. Men… Jeg vil have, at I lærer og bliver bedre til at
bruge de mest elementære spejderfærdigheder, så I kan klare Jer, når I
er på ture. Men det kræver, at I er opmærksomme. Nu har jeg både sagt
og skrevet det, så nu håber jeg, at I har forstået det, og lad os så komme
videre!
Det går rigtig godt med Juniorprøven. I kan godt forberede Jer på, at I
bliver prøvet i flere af tingene fra Juniorprøven på hytteturen. Jeg kan
kun anbefale Jer at begynde at øve Jer i alle de knob og besnøringer, som
I kan finde i Hej Mini og Hej Junior.
Studér nu næste måneds program nøje, og spørg gerne, hvis der er noget,
I

16

1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

er i tvivl om!
Månedens første møde er den 1. november. Rollespil. Et spørgsmål om
samarbejde og patruljeliv.
Månedens andet møde er den 8. november. Rollespil. Et spørgsmål om
samarbejde og patruljeliv.
Månedens tredje møde er den 15. november. Rollespil. Et spørgsmål om
samarbejde og patruljeliv.
Månedens fjerde og sidste møde er den 22. november. Rollespil. Et
spørgsmål om samarbejde og patruljeliv. Der er BLA-møde efter dette
møde.
Der er intet møde den 29. november, fordi vi skal på hyttetur i
weekenden.
Der er hyttetur fra den 30. november til den 2. december. Husk at have
juniorlommen i orden! Vær beredt på alt!
Alle møderne foregår i floklokalet på Mantziusgården 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 perioden 5.- 12. juli
2002! Læs mere i gruppelederens indlæg!
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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Kære Blåmejser!

2.

Birkerød
Blåmejser

Så blev det november måned, og vi har efterhånden vænnet os til at holde
spejdermøder oppe i hytten. Møderne i november skal bruges til at snakke
om og se på stjerner. Vi må derfor håbe på klart vejr, så vi kan komme ud
og finde forskellige stjernebilleder oppe på himlen.
Som tidligere nævnt vil november starte med en weekendtur fra d. 3-4/11.
Dette betyder at mødet d. 1/11 er aflyst.
Det efterfølgende møde, d. 8/11, vil stå i andespillets tegn, da det er denne
dag alle forældre og søskende er inviteret til hygge og banko kl. 19:00. Se
yderligere information et andet sted i bladet. Vi blåmejser vil bruge mødet
denne torsdag til at pakke den store præmie-kurv og lave plakater med
priser og lign. Derefter vil vi så gå samlet til banko, hvor I møder jeres
familier.
Vi håber at se så mange familier som muligt – det plejer at være en
smadder sjov aften!
Resten af månedens møder kommer til at være mere almindelige og vil,
som skrevet, handle om stjerner.
Husk at melde afbud hvis I ikke kan komme til et blåmejse-møde.
Glæder os til at se jer på møderne og weekendturen.

Med stor mejsehilsen
Marianne
4582 1337
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Fia
5190 1204/
36911116

Prop
2670 5869/
36911116

Era
4581 1378

Hej Spirer

2.

Birkerød
Spirer

Så er det rigtigt blevet efterår og vi har gjort vores første mærke
færdigt Blåt er vådt. Vi er begyndt på et ny mærke som hedder
Verden er fuld af farver. De to første møder i nov d. 5 og d. 12
skal vi blandt andet planlægge vores hyttetur, skrive indbydelser
og forhåbentligt gøre verden lidt mere farverig. D. 19 skal vi have
mappe-møde, som I husker fra sidste måned, holder Rokke og
PLA-møde den første time, hvorefter de kommer og laver mappemøde sammen med os andre. D. 26 tager vi fat på alt julegøjlet,
hvis I ikke allerede er begyndt der hjemme. Måske kan det blive til
en julegave eller to, hvem ved!

Vigtige datoer:
D. 8 nov Andespil på Sjældsøskolen
D. 16-18 nov hyttetur
D. 1-3 feb Gruppetur
Se også spirenes hjemmeside http://www.wilcken.dk/rokke/
HUSK at melde afbud hvis du ikke kan komme!!!
Med mange spirer hilsner
Baloo, Rokke og Smil
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Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!

Vi er nu nået til november. Jeg håber i fik trænet en masse o-løb i
oktober måned for i november er der efterårsarrangement. Et
arrangement for alle tropsspejdere i divisionen. Traditionen tro starter
det fredag med et nat o-løb og her skulle det gerne gå langt bedre end
sidst. Godt nok kom vores ene deltagende patrulje i mål med en delt
førsteplads rent tidsmæssigt, men ikke at have fundet en eneste post er
decideret pinligt.
I år vil vi gerne se at i finder ALLE posterne og går så lidt mindre op i
jeres tid.
Ellers tyder det på at blive et godt efterårsarrangement, så jeg håber at i
alle er tilmeldt.
I november skal i arbejde med knob og besnøringer. Vi har fået en
opgave der går ud på at fremstille en knobtavle som skal op at hænge i
Spejdersport i Lyngby. Hvis i gør jeres arbejde godt. Ellers ikke.
Den patrulje der laver den bedste knobtavle vinder plusset!
I december skal vi på juletur. Det foregår fra den 1.-2. december.
Det skal nok blive en god tur. Husk datoerne og glæd jer.
Tropsmøde

Onsdag den 31. oktober kl. 19:00 ved
Hyrebakken. PLAM efter o-løbet.
Efterårsarrangement Weekenden 9-11. november
PLAM
Onsdag den 28. november
Næste Tropsmøde Onsdag den 5. december
Husk at melde afbud!!!

Staben
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Birkerød
Bjørne
Sound Off for bjørne, bamser, bamlinge og
påskeæg.
Før læsningen af dette indlæg anbefales det, at man laver sig en stor kop
varm mælk med et generøst mål honning i (det skulle være så godt mod
snue). Dette kan man så nyde, mens man sender en tanke til den kære
Peter Plys, der netop har fyldt 75 år.
Nu nærmer den mørke tid sig, hvor mangen en bjørn skal passe på de
farlige ismasser, der til stadighed passerer skuden ved nattetide. Den kloge
bjørn ville nok finde sit vinterhi, men det ser ud som om, at vores lille enhed
har for travlt til den slags slendrian.
Først skal vi lige huske at klappe på vores egne, behårede rygge for et par
af de fuldførte arrangementer. Først og fremmest har vi endnu en gang
overlevet et fantastisk klankolle, hvor vi i 7 x 24 timer nød hinandens
selskab. Dette blev afsluttet med en ordentlig gang festivitas med et
forrygende digitalt diasshow som prikken over i´et. Ulrik blev så rørt, at han
sang Kong Kristian , som den aldrig er blevet sunget før (og må Gud
forbyde, at det sker igen), mens de nyeste bamlinge lærte, at dette er en
tradition, som skal nydes med respekt (learning by doing).
En stor tak skal også lyde til vores ungmøer, der inviterede os alle til deres
”68-års fødselsdag”. At alle fandt frem kan vi stolt bryste os af, når man
tænker på den svært vanskelige kode, som udgjorde indbydelsen. Heldigvis
fik vi en udførlig kodenøgle på dagen, så selve arrangementet fuldførtes
uden de store sprogproblemer. Mange skød dog genvej og benyttede sig af
the international languages (les langues internationalees).
Roverne skal også have klap på de gamle rygstykker for at havde
arrangeret Udfordrinen 2001 for os. Her fik de fremmødte rig lejlighed til selv
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Birkerød
Bjørne
at deltage i et vaskeægte spejderløb med poster, som ej er beskrevet i
Spejderlex. Det er ikke hver dag, man bliver sat til at jage en skrækindjagende
kanyle i låret på sig selv. Jeg håber, at vi alle fik lidt inspiration til de fremtidige
løb, vi skal lave for tropsspejderne.
Vi har netop nu overstået den traditionsrige sommer/vintertidstur på Birkeengen,
hvor vi som et nyt og yderst spejderagtigt tiltag denne gang har vandret den
lange og farefulde vej fra enten Tisvilde eller Helsinge. Om dette ambitiøse tiltag
skal være en enlig svale, eller om det skal udvikle sig til en tradition, bliver op til
et evalueringsudvalg (med to nye, to gamle, to piger, to dre....) at afgøre.
Når den mørke tid en dag giver op og solen vender tilbage, er bjørnene inviteret
til Val T, hvor de to globetrottere vil give jer alle fuld guideservice. Denne skitur
(nu 100% snescooterfri!) finder sted i uge 11 og koster alt inkl. 3245/3545,
hvilket er helt urimligt billigt. Man er velkommen til at medtage sine kærester, og
Munk er velkommen til at at tage sine fjollede venner med (hvor desperat kan
man være?). På hjemmesiden er der en udførelig reklame for denne tur. Den
uvildige Christianowich Don Elmingo udtaler: Dette er uden tvivl årets bedst
organiserede bjøneskitur og så til den pris. Dette tilbud vil man nok ikke se
gentaget før år2003!
Den næste måned byder på et storklanmøde d. 6/11 – nærmere følger med
sikkerhed. Senere er der efterårsarrangement i weekenden d. 9-11/11, hvor der
grangiveligt (og ganske traditionsrigt) er brug for alle de seniorer, der har
mulighed for at give en hånd med.
Den 17/11 (ja Lasse du læste rigtigt!) er der den meget omdiskuterede Tour de
Lejlighed, som vil foregå i Kongens København.
Herudover er der nedsat 234 udvalg, som hver for sig arbejder på højtryk!
Med ønske om en rar måned uden snue
– Jeres

P . Plys
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:

Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder
Blåmejser:

Jeppe Sandholt (Akela)
45 81 74 46
Annemette Grøndahl Jensen (Raksha)
32 58 71 22 / 51 70 92 91
Kasper Munk (Balloo) 32 58 71 22/ 23 99 12 99

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

Juniorflokken:

Spirer (juniorer):

Sune Ingvardson (Bagheera)

22 47 71 52

Troppen:
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
Susanne Lassen 48 16 10 84/ 26 81 60 94
Mohawk:
PL: Emil Vejergang Bredvig
45 81 57 60
PA: Jonas Håkan-Mose
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

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune

26 36 71 00

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

Gruppeleder:
45 82 05 60

Gruppeassistent:

Poul Henrik Appelquist (Muvin)

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
Sine Jørgensen (Snip)
35 85 62 66
Viben:
PL : Cathrin B. Kristensen
45 82 04 68
PA : Camilla Poulsen
45 81 89 83
Glenten:
PL : Louise H. Larsen
45 81 83 24
PA : Michelle Madelung
45 81 59 00
Marie Jenstrup

45 81 13 78

Birkerød Rover:
36 46 83 82 / 26 83 25 02

Gruppeleder:
Helle Strøm

Grethe Holm
Gitte Rostrup (Pil)

45 81 71 09
45 81 24 01

Gruppeassistent:

45 81 62 12
45 81 52 47

Hyttemor og -far:

Hyttevagt.Matriel-Pedel:

Leif Nielsen (Akela)
Ulla Houmøller (Tikki)
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe)
Charlotte Gade og Stefan Jensen

Gruppestyrelsen:

Bladændringer,

Troppen:

Pernille Pedersen

Jens Thygesen (Kaa)

Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

Charlotte Frost (Rokke)
47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo)
23 25 95 21

Birkerød Bjørne:

Birkerød Rover:

Birger Nilausen
Michael Rom

45 82 13 37
45 81 12 04
45 81 13 78
45 81 58 69

45 81 13 78
45 81 71 57
39 56 48 61
35 24 81 68
45 82 80 20

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen
45 81 60 90
Kasserer:
45 82 06 67
Philip Dam
45 82 97 00
begge grupper: Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen
45 82 09 54

