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Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk
1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
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

Juniorflokken:
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60
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

Birkerød Rover:
Kim Roland Jensen 38 86 13 65 / 23 60 12 23

Gruppeleder:
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm 45 81 71 09
Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen 45 81 62 12
Michael Rom 45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek 45 82 09 54
Kasserer:
Hanne Håkan 45 82 06 67

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder
Blåmejser:
Marianne Carlson 45 82 13 37
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)   51 94 57 37 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo) 23 25 95 21

Troppen:
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
                                                     arb. 33 27 43 70
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11/ 36 46 83 82
Anne KatrineJørgensen (Vims) 36468382/29 72 83 82
Natalie Strandman (Pippi) 36 44 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

Birkerød Bjørne:
Marie Jenstrup 45 81 13 78

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

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68

Hyttemor og -far:
Charlotte Gade og Stefan Jensen 45 82 80 20
Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 00

Bladændringer, begge grupper: Flytning  meldes til  posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen
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Er du vild med Harry Potter ?
Til alle  minier, juniorer, spejdere, seniorer og ledere i
1. og 2. Birkerød Grupper.

” Potter søger blå ugler ”
I 10 større byer i hele Danmark vil alle i Det Danske
Spejderkorps fra mini til senior mellem 6 og 23 år deltage
den 4. maj 2002 i Harry Potter arrangement.
Alle deltagere vil blive inddelt i patruljer på ca. 10
bestående af spejdere og mugglere (de, der endnu ikke er
blevet spejdere). Du kan altså tage en kammerat med.
Hver patrulje skal medbringe 1 mobiltelefon der kan sende
SMS beskeder. Ved hjælp af SMS beskeder bliver patruljen
sendt til forskellige aktiviteter f.eks.
Botanisk time
Quiddich
Trylleri
Møde med ”du ved hvem”
Pris for deltagelse er 50 kr  som betales til din grenleder
med nedstående tilmelding senest 7. februar.
Patruljen bestemmer selv hvilken by man vil deltage i og
sørger selv for transport med sin leder. Nærmeste by er
Hillerød.
Følg med i Spejd og på www.blaaugler.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeg tilmelder mig til Potter søger blå ugler:
Vedlagt 50 kr.
Forældreunderskrift:

Harry Potter

23

- fortsat fra side 18

ondt i mine fødder at jeg måtte give efter. Oscar, Andreas og Jeppe kom hen og
så på på mine fødder.
Jeg kan med det sammen understrege at vi kikkede på mine fødder, først antog
vi det var kolde forfrysninger, men Oscar fik da ringet og de fik mig bakset hen
til den nærmeste P-plads som kun lå 500 meter fra os.
På vejen mødte vi nogle „fæle“ banditter og de kunne se at den var gal med mig
og så fik de mig bakset hen til pladsen og fik kikket på mine fødder og kunne
sige at det var opkogt hud og efter nogles timers søvn gik vi ellers derudaf igen.
Så dagen og timerne gik godt og så nærmede søndag aften sig.
Det var mørkt og på et tidspunkt drejede vi af mod Hillerød.
Senere kom vi endelig til Hillerød hvilket vi troede det var, men der tog vi
grumsomt fejl.
Det var ikke Hillerød, det var Fredensborg, vi havde åbenbart taget fejl af kortet
og var gået forkert.
Der var heldigvis en tankstation hvor vi lånte en telefon og som tankstanderen
sagde „jeg har aldrig set nogen så trætte som os“. og så snakkede vi lidt frem og
tilbage. Så endelig kom bussen omsider og kørte os til „endestationen“. Da vi
kom til „endestationen“  blev vi skrevet ind og blev vist hvor vi skulle sove, jeg
var måske lidt for meget interesseret i at sove.
Tog sko og nødvendig overtøj af, lagde mig ned i soveposen og godnat olfert.
Næste morgen var der morgenmad til alle. Derefter var der samling af alle 500
deltagere og der blev udleveret mærke. Derefter blev vi hentet og kørt hjem!

Her nogle måneder efter ser jeg tilbage de oplevelser jeg havde på nathejk.
På nathejk erfarrede jeg at jeg også NÆSTE gang skal huske huske termo
sokker, hvilket jeg vil gøre.
Når jeg ser tilbage på de 4 år jeg har været i 1. Birkerød er nathejk en af de ture
jeg sent vil glemme.
Jeg glæder mig til et nyt år med sjove og spændende udfordringer.

Michael, tropsspejder i Mohawk

Nathejk
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Januar

03-01 Fniller 11 år
08-01 Bobo 9 år
11-01 Flit 11 år
30-01 Tinka 10 år

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

22

Spænd støvlerne på
Vi skal ud i det blå

Til 1. og 2. Birkerøds tropsspejdere,
seniorer eller rovere

Der afholdes et orienteringsmøde om vandreturen Ud i det
blå 2002 tirsdag den 15. januar 2002 klokken 19.30 i lokalet på
Mantziusgården.

På mødet vil du blive orienteret om, hvilke ting du skal have
forberedt, før du kan få lov til at deltage i denne tur, som er
en langdistancemarch, og hvilke ting du kan forvente at komme
ud for, når du marcherer ude på ruten. På mødet vil du have
mulighed for at tilmelde dig turen og betale startgebyret på
150,- kr.

Sct. Georgs Gildet i Birkerød har givet tilsagn om at støtte os
med forplejning under turen. Vi får også brug for hjælpere til
at samle deltagere op, som stopper ved 50 og 75 km, eller som
udgår på grund af skader. Hvis dine forældre eller du selv vil
hjælpe med transport langs med ruten, bedes du om så hurtigt
som muligt at kontakte mig.

Jens

Find din vej, og gå den!

Ud i det blå 2002
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2. Birkerød
Gruppe

Kender du Old Sevenfinger, Bloddy Mary, Fat Philip, Larry Landscape & Crazy Joe og mange
andre nybyggere i den Canadiske vildmark, hvis ikke så har du nu muligheden for at lære dem at
kende sammen med Royal Canadian Mounted Police.

Gruppeturen er i år henlagt til de vidstrakte canadiske vildmarker hvor der sker en masse
mærkelige ting, som RCMP meget gerne vil have pigerne og deres forældres fra 2. Birkerød
gruppe til at hjælpe med at opklare.

Ekspeditionen koster : kr. 150,00 pr.spejder og kr. 10,00 for forældre og søskende.

Tror du at du kan hjælpe så vent ikke med at tilmelde dig gruppeekspeditionen til de canadiske
vildmarker.

Der er afrejse fredag den 22 februar år 2002 kl. 18.30 for mini- og juniorspejdere,
storspejderne tager afsted ca. 30 min. senere.

21

2.Birkerød Trop
Tobit

At være næsten 16 år og skulle rykke op som senior efter sommerlejren er næsten
ikke til at vente på.

Hvor længe skal man være Bamling ?

Er det farligt af blive Bjørn ?

Kan de huske mig ?

Disse og mange andre spørgsmål stiller en lille; men stædig og trofast flok piger sig.
Deres tropsfører undrer sig over at de allerede er næsten senior, det var jo i går at de
startede som Blåmejser !
Men for at I nu ikke skal gå og kede jer her i ventetiden så vil jeg gerne lig stille jer
en lille opgave som I kan få meget brug og ros for når I om ikke så længe bliver
Bjørne, for det gør I jo.
Opgave :

Hvor mange måder kan I tænde ild på, udover ligther og
tændstikker ?

Kan I lave ild med et ildbor ?

Kan I bruge stål og flint ?

Prøv på nogle patruljemøder det lønner sig for som senior bruger man ikke ligther
og tændstikker. Det giver altid en masse næsten gratis point ved seniorstævner.

Ps. Gør det udenfor, det oser meget når I træner.
Pps. der er en vejledning i spejderlex, du ved.

Tropsstaben.
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2. Birkerød
Gruppe

Vi vil meget gerne have besøg af dine forældre og søskende søndag d. 24 februar kl. 10.00, hvor de
hjælper os med at opklare nogle af de mærkelige ting der sker i den canadiske vildmark, inden vi i
fællesskab spiser frokost og holder grupperådsmøde.

Ekspeditionen slutter søndag d. 24 februar 2002 kl. 15.30.
Når ekspeditionen er overstået kører dine forældre dig hjem.

—-——————————————————-—

Jeg kommer : .............................................................................................

Jeg kan desværre ikke deltage : ....................................................................

Mine forældre og søskende kommer (antal) : ..................................................

Ps.  Af hensyn til indkøb bedes slippen & pengene afleveret til din leder inden d. 8/02-2002

Chief of Staff Royal Canadian Mounted Police20

2.Birkerød Trop
Tobit

Hejsa Tobitter

Ja så er der atter startet et nyt år, det betyder at der ikke længere er så langt til alle
de spændende forårs spejderaktiviteter. Det betyder også at det er ved at være
sidste udkald til at få gennemprøvet de praktiske spejderdiscipliner f.eks. praktisk
håndelag det kan jo være at I får brug for det på PLAST eller
FORÅRSTUNERINGEN eller måske på vores GRUPPETUR.

Det hele starter med vores Gruppetur den sidste weekend i februar, nærmere
bestemt i weekenden d. 22-24 februar. Derefter er der ikke langt til PLAST der
finder sted i weekenden d. 8 –10 marts og det hele sluttes af med finalen ved
FORÅRSTUNERINGEN der er henlagt til d. 25 – 28 april. Det kunne jo vær
sjovt hvis 2. Birkerød vandt !
Skulle det ikke være nok med de ovennævnte arrangementer kan det oplyses at der
findes et Patruljekursus på Forlev Spejdercenter d. 23-30 marts eller hvad med en
påskelejr på Toggerbo Spejdercenter
d. 24 – 30 marts. Der er også mulighed for at tage på patruljekursus i Egemosen
ligeledes d. 28/3 – 1/4.
Skulle der nu være et arrangement vi har overset, ja så kan vi anbefale at i ser efter
på Korpsets hjemmeside : www.DDS.dk og ser efter under kurser og
arrangementer ellers så spørg din PL/PA eller tropsstaben. Der er nok at se til du
kommer ikke til at kede dig.

Har du set tilmeldingen til årets GRUPPETUR her i bladet, så skynd dig at melde
dig, det bliver spændende og udfordrende; men frem for alt en test at din patruljes
håndelag.

Har du læst Harry Potter, så er der også et tilbud om det, det er den 4/5 og dagen
efter er der NOB-tur.
Tør du sige nej til alle disse tilbud ?
Og nu til noget andet !
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Gruppestyrelseformanden har ordet.
Grupperådsmøde d. 30. januar
Gruppen holder grupperådsmøde onsdag d. 30 januar 2002. Alle
forældre og spejdere har på dette møde mulighed for at høre,
hvad der er sket i gruppen i 2001 og mulighed for at stille
spørgsmål omkring vores arbejde. Du har også mulighed for at
stille forslag om hvad vi skal gøre fremover, og hvordan det skal
udføres.
Mødet vil  forme sig som et fælles møde mellem alle forældre og
drenge. Vi vil sørge for at vise noget af, hvad drengene laver til
daglig, og vi vil sørge for noget at spise og drikke.
Mødet svarer til en generalforsamling i andre organisationer eller i
firmaer. Og ligesom dér skal der vælges en bestyrelse, som Det
danske Spejderkorps kalder en gruppestyrelse. Den nuværende
gruppestyrelse vil indlede med at fortælle om de aktiviteter, som
en gruppestyrelse er ansvarlig for.
Derefter skal vi have sammensat den kommende gruppestyrelse.
Halvdelen af gruppestyrelsens medlemmer er på valg hvert år, og
vi har i år brug for mindst 2 nye medlemmer. De nye medlemmer
skal også helst være kvinder, idet Det danske Spejderkorps har
den meget fornuftige regel, at der skal være en nogenlunde ligelig
fordeling af mænd og kvinder.
Så vi mener, at det er en naturlig sag, at du kommer sammen med
din dreng og er deltager i dette møde. Gruppestyrelsen udsender
en særlig indbydelse sammen med en årsberetning fra alle grenene
(minier, juniorer, tropsspejdere og seniorer). Indbydelsen kommer
i starten af januar, og fortæller om sted og tidspunkt. Datoen
ligger fast.
Med venlig hilsen
   Jens Rahbek, Gruppestyrelsesformand

1. Birkerød
Gruppe

19

Patruljekonkurrence
Dette er en ny konkurrence, som foregår på tværs af
alle grenene i 1. Birkerød - fra mini over junior til
spejder. Konkurrencen løber hvert år hen over det
første halvår.
Alle patruljer dyster indbyrdes inden for disciplinerne
spejderfærdigheder og Turn Out, det vil sige inden
for båltænding, førstehjælp, knob og besnøringer, morse, orientering og
meget mere samt hjælpsomhed og godt kammeratskab.

På baggrund af patruljernes præstationer i det første halvår nominerer
grenlederne i midten af maj måned deres grens bedste patrulje. I
begyndelsen af juni måned sætter gruppeledelsen patruljerne i stævne og
afslører årets nominerede patruljer.

De nominerede patruljer dyster derefter mod hinanden inden for årets
emne, samtidig med at de demonstrerer deres evne til at samarbejde.
Dysten overværes af tre uvildige dommere. De bedømmer de nominerede
patruljers arbejde og evne til at samarbejde og udpeger årets vinder af
patruljekonkurrencen.
Den patrulje, som vinder årets patruljekonkurrence, får overrakt en
sølvøkse, som patruljen må beholde til konkurrencen i det efterfølgende
år. Der sættes en lille sølvplade på sølvøksen med den vindende patruljes
navn og årstal indgraveret. Derudover får hvert medlem i den vindende
patrulje en lille præmie.

Bjørnene kan også deltage. Det kræver blot, at de stiller med sjak, som
arbejder fast sammen inden for det første halvår.

Patruljekonkurrence 2002
Emnet er rafter, knob og besnøringer.

Afsløringen af årets nominerede patruljer og dysten mellem dem finder
sted i forbindelse med Sct. Georgs Gildets Kræmmermarked i juni måned.
De tre uvildige dommere bliver først afsløret på kampdagen, men de vil
alle være eksperter i rafter, knob og besnøringer.

God arbejdslyst! Må den bedste patrulje vinde!

1. Birkerød
Gruppe
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Gruppelederen har ordet
Velkommen i det nye år! For os spejdere kan det godt være lidt
forvirrende, når vi taler om år - for hvad mener vi i grunden? Der
findes jo både kalenderår, spejderår, fødselsdage og årsstjerner,
og de har alle noget med år at gøre, men hvordan er det lige, vi
bruger dem? Jeg skal prøve at forklare det, så det forhåbentlig
bliver lidt lettere at forstå. Kalenderåret kender de fleste af os.
Det starter den 1. januar og slutter den 31. december.
Spejderåret er der til gengæld ikke så mange af os, der ved,
hvornår det starter og slutter, men… Det starter den 23. april,
Sct. Georgs Dag, hvor spejdere over hele verden lytter til
Spejderloven, aflægger Spejderløftet og dermed lover at holde
Spejderloven i årets spejderarbejde. Spejderåret slutter den 22.
april. Fødselsdage er vi alle nok bedst kendte med. Vi lægger et
ettal mere til vores alder, hver gang vi runder datoen for vores
fødsel. På dagen for vores fødsel træder vi ind i et nyt leveår. Om
årsstjerner ved vi alle, at dem får vi i 1. Birkerød overrakt, når vi
slutter vores gruppetur på Colleruphus i august. Vi kan kalde det
for vores „spejderfødselsdag“. I andre grupper, for eksempel i 2.
Birkerød, får spejderne overrakt årsstjerner på Sct. Georgs Dag.
Det er med andre ord et spørgsmål om, hvilke traditioner den
enkelte gruppe har.
I december sidste år skrev to af vores tropsspejdere, Kristian og
Mads, i Bardunen om nogle af deres oplevelser i forbindelse med
et patruljeleder og -assistentkursus i efterårsferien, og i
november sidste år fortalte vores alle sammens madmor, Ingrid,
også i Bardunen om sine oplevelser fra køkkenvinduet. Det er
dejligt, når både spejdere og forældre deler deres oplevelser
med os andre. Jeg vil derfor opfordre Jer alle - minier, juniorer,
spejdere, seniorer, rovere og forældre - til at skrive noget
oftere om Jeres mange oplevelser i Bardunen. Det gør bladet

1. Birkerød
Gruppe

18 - fortsættes side 23

- fortsat fra side 8

1. Birkerød
Gruppe

Michael fik: Andreas’s sovepose, førstehjælpskassen og pakken med Marie
kiks.
Da vi senere ankom til Pårup station var der mange andre spejdere, der deltog
ca. omkring 70 grupper.
Vi steg ud, tog vores bagage og så sagde vi farvel til Oscar’s mor og hun
ønskede os held og lykke.
Vi gik lidt og fulgtes lidt med de andre spejdere.
Senere hen på aften kom vi til en stor hal. Det var check in, kontrollen som
skulle tjekke om man havde det hele med. Derefter fik vi læst 22 regeler op
som skulle OVERHOLDES ellers blev man bortvist fra nathejk.
Så blev der fortalt en historie af en skotte der fortalte os om årets tema. Årets
tema var: Krig mellem England og Skotland, 1746.
Derefter blev vi fulgt til kanten af skoven og vi blev fulgt af en skotte og han
ønskede os held og lykke.
Det var en smule koldt og typsik regnede det også. Men vi alle havde regntøj
på og holdt varmen.
Undervejs holdte vi små pauser og på et tidspunkt troede vi at nogle „fæle“
banditter havde opdaget os og så løb vi hva’ liv og sjæl kunne holde til. Vi
spurtede for fulde galop, men heldigvis slap vi fra dem.
Undervejs blev vi trætte og nåede vores første post. Jeg vil tro klokken var
01.00 lørdag nat.
Det regnede stadig og jeg var efterhånden blevet godt træt af det.
Men vi gik igenmen posten og fortsatte til 07.00 lørdag morgen og der må jeg
indrømme/tilstå at vi alle var blevet trætte og udmattede.
Vi havde alle sammen fået blanke øjne og jeg havde også fået ondt i mine
fødder.
Der holdt vi en halv times hvil og jeg kunne se på Andreas at han frøs.
Nogle timer senere var det endelig holdt op med at regne og det var
efterhånden begyndt at blive lyst og hvilket jo var meget rart.
Timerne gik da vi nåede en skov. Da vi havde gået ind i skoven havde jeg så
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sjovere og os rigere. Husk, at det er også Jeres blad!
Til slut vil jeg minde Jer alle om grupperådsmødet, som vi afholder
på Mantziusgården onsdag den 30. januar fra klokken 19.30. Det er
vigtigt, at så mange som muligt møder op denne aften, idet det er
på dette møde, at kursen for det eller de kommende år skal
udstikkes. Hold derfor øje med gruppestyrelsesformandens
indkaldelse! Hvis det kniber med børnepasningen, så tag også gerne
søskende med! Til slut kan jeg oplyse,
at kandidaterne til gruppestyrelsen er
blevet spurgt og har indvilget i at
stille op!
Med ønsket om nogle lærerige dage
for Jer alle i den forestående måned
Jens
Find din vej, og gå den!

- fortsættes side 18

1. Birkerød
Gruppe

Nathejk
Her kommer min berretning om nathejk D. 21 til 23 Sept. 2001.
Vi havde inden Nathejk været hjemme hos Andreas og planlægge diverse ting som
F.eks mad og alt andet som kunne være nyttigt på denne tur.
Jeg må da indrømme/tilstå at jeg var en lille smule nervøs og spændt på hvordan
det ville komme til at gå på denne tur.
Om fredagen den 21 September skulle Oscar, Jeppe, Andreas og Michael mødes
på Mohawks lokale på Mantiuzgården.
Vi skulle fordele de forskellige ting som: mad, drikke, proviant og
førstehjælpeskassen og en pakke Marie kiks.

17

1. Birkerød
Trop

I januar skal i arbejde med morse. Alle skulle jo gerne kunne det perfekt.
Mens i øver jer kan i også lave rygmærker.

Grupperådsmøde Onsdag den 30. januar kl. 19:30 på lokalet
Gilwell Weekenden den 25.-27. januar.
PLAM Onsdag den 9. januar
Næste Tropsmøde Onsdag den 6. februar
Husk at melde afbud!!!

Staben

Juletur 2001
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Konkurrence

Alle spejdere i 1. Birkerød kan deltage i
denne konkurrence. For at deltage i
konkurrencen skal du bruge internettet.
Du skal gå ind på adressen www.1b.dk og ind under
overskriften „Komplet kalender“.

I kalenderen skal du løse en opgave, som du finder under „
30. januar 2002 - Grupperådsmøde“. Du finder opgaven ved
at dobbeltklikke på spørgsmålstegnet ud for datoen.

Du skal sende din løsning til din gruppeleder på adressen
jaet@newmail.dk inden den 28. januar 2002, så deltager du
i konkurrencen om en flot præmie. Vinderen vil blive
udtrukket blandt de rigtige svar i forbindelse med
grupperådsmødet den 30. januar 2002 på Mantziusgården.

Når du alligevel er på internettet, så skulle du også prøve
at se på adresserne www.spejder.dk , som er for mikroer,
minier, juniorer og spejdere, og www.seniorsite.dk , som er
for seniorer.

God fornøjelse! På gensyn til grupperådsmødet! Husk at
tage din far og mor med!

1. Birkerød
Gruppe

16

1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Så har vi endnu engang skiftet årstal. Mon ikke jeg kommer til at skrive forkert
et par gange. Det plejer jeg i hvert fald.
Det nye år byder naturligvis på en masse nye spejderaktiviteter.
Vi lægger ud med en meget traditionsrig tur allerede her i januar. Her tænker
jeg naturligvis på Gilwell som jeg vil opfordre alle til at deltage i. Klanen
lægger et meget stort arbejde i at lave en god tur.

Et andet meget vigtigt arrangement i januar er grupperådsmødet. Her håber jeg
at i alle dukker op, inklusive jeres forældre. Så vidt jeg ved er der frivillige
kandidater til alle poster, så lad ikke dette skræmme nogen fra at dukke op.
Det er en af de meget få gange om året hvor ledere, styrelse, forældre og
spejdere er samlet, og det er rart lige at hilse på hinanden. Der er jo også visse
forældre jeg ikke ved hvem er, så se at lokke dem med.
Husk også at deltage i den konkurrence Jens skrev om i sidste nummer. Det
kunne jo være i løb med en af de mange præmier.

For lige at tage sorgerne og glæderne lidt på forskud vil jeg minde jer om at I
og jeres forældre meget gerne må reservere lørdag 2/2 og søndag 3/2. Der skal
vi nemlig nedrive Fort Nic.
Det er en hytte som har tjent os i mange år, og det er selvfølgelig trist at jævne
den med jorden, men den er efterhånden så forfalden at den er ved at blive
farlig.
Skabene er helt af sig selv hoppet ned fra væggen pga. fugt. Toiletterne var slidt
op og havde mange problemer. Taget er nogle steder meget hullet.
I det hele taget er der så meget fugt i hytten at den er usund at opholde sig i,
selvom den får masser af frisk luft, da den er piv utæt.
Det er derfor også lidt med glæde at vi skal fjerne den, men det jeg glæder mig
mest til er egentligt helt legalt at kunne smadre og brænde af. En gang imellem
kan det være godt at lave den slags destruktivt arbejde.
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!

Glædelig jul og godt nytår fra alle os til alle jer.

Her i den kolde tid burde de fleste almindelige ulve ligge
hjemme i hulen og slikke poterne efter julemaden og få
synet tilbage efter alle nytårsbomberne.
Men sådan er vi ikke. Vi kan meget mere end det.
Derfor fortsætter vi hvor vi slap med ordentligt
spejderarbejde og forhåbentlig en masse sjov, hvad det nye
år kommer til at byde på, er aldrig godt at vide.
Vi kan jo håbe på at al den fede, hvide julesne bliver
liggende, så vi kan tage den i brug til diverse løjerlige
projekter.

Vi regner med en 30 kilometers march i hård slud med
rygsæk på og kampesten bundet om anklerne.
Vi kunne også gennemføre en bivuakovernatning i 10
graders frost med shorts og T-shirt.
Ideerne er mange.

Vi glæder os til at se jer alle til en ny start den 10. januar.
Vær beredt.

Med ulvehilsen fra jeres kære ledere

Baloo, Raksha og Akela

Husk at melde afbud hvis I ikke kan komme
Akela 26 36 74 46
Baloo 23 99 12 99
Raksha 23 99 11 99 15

Vær hilset aller kjæreste Tropsspejdere!
Der var engang hvor der i alle smaa Hjem ud paa aftenen,
blev fortalt Eventyr i Skæret fra Kaminen.
Eventyrerne gik saaledes fra Mund til Mund og der var
ikke eet eneste Barn i det ganske Land der ikke kjendte
til alle de fortryllende Historier fra Eventyrenes Land.
Eventyrene har imidlertid faaet trange Kaar og er nær ved
at gaae tabt. I Dag staar Porten til dette kulturelle
Skatkammer kun på klem.
For at Porten ikke skal lukkes for bestandigt har Vi
udvalgt Jer til at føre denne Skat videre. I indbydes
hermed til en Stund i Eventyrets Tegn.
Svigt ej Jeres Efterkommere

Jeres hengivne
Hans Christian Andersen

Tidspunkt: 25. Januar 2002 klokken 20.00  til den 27.
klokken 13.00
Pris: 150 Rigsdaler
Svar udbedes: senest 8. Januar til din Tropsleder
Sted: Hellerud
Søterrassen 17
2840 Holte

Gilwell 2002
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2. Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
     Marianne                          Fia                      Prop                     Era
    4582 1337                    5190 1204             2670 5869           4581 1378

Kære Blåmejser!

Så er det blevet Januar, og julen og nytåret er veloverståede.
Med andre ord er vi klar til gå i gang med et nyt og spændende
år, med de udfordringer og traditioner det byder på.
Vi skal starte året med at komme i gang oven på en dejlig lang
juleferie, og dette gøres bedst ved at sidder inde i hyttens
varme med vores sytøj. Januar skal nemlig bruges til at sy.
Dem der ikke har blåkapper kan sy en, og ellers vil der blive
syet diverse poser og lignende. Dette skulle alt sammen gerne
føre til at i fremover selv kan sy jeres mærker på uniformen.
Så frem med nål og tråd. Vi glæder os til endnu et år med jer!

Endnu engang vil vi lige minde om at gruppeturen, er rykket
fra den første til den sidste weekend i Februar. Mere herom
andet stedes.

14

2. Birkerød
Spirer

       Hej Spirer

Så har i forhåbentlig fået                         nogle gode julegaver og klar til
år 2002 spejderåret. I januar                            skal vi lave vi starte det
første møde d. 7. januar med                     at planlægge møder.
Pandaerne skal starte med at                      afholde jeres møde d. 14.
januar derefter er det Lynene                    d. 21. januar og d. 28. januar
er det troldenes tur. Svanerne afholder først deres møde i februar.

Møderne i skal planlægge og afholde skal være spændende også for de
andre patruljer. Vi har i november og december været meget på løb så
derfor skal i helst finde på noget andet.
Vi skal heller ikke have nogle patruljer der kun leger på et helt højst 2
lege pr. møde. Så mød op efter nytår med den gode fantasi i har.

Husk der er gruppetur d. 22-24 februar. I får nærmere besked senere.

 N

       V          Ø

S

       Med mange nytårshilsner fra

Baloo, Smil, og Rokke
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!

Så tager I fat på et nyt kalenderår. I fik tilsendt
halvårsprogrammet for 1. halvår 2002 før jul, og som I kan se, får
I noget at se til. Der er mange færdigheder, som skal læres, og
mange mærker, som skal tages.
For at begynde med det sidste først, så skal I have gjort den
sidste del af duelighedstegnet Vi Og Verden færdig. I skal derfor
deltage i salget af Sct. Georgs Gildets Good-Turn mærke i
forbindelse med nogle af møderne i januar og februar.
Overskuddet fra salget går til sommerlejren i Norge i 2003. For at
fortsætte med det første næst, så skal I videre i Jeres lange
læring - og en dag, hvor I har lært noget, har været en god dag!
Som I kan se et andet sted i bladet, begynder der en ny
patruljekonkurrence på tværs af grenene i 1. Birkerød.
Konkurrencens formål er at øge lysten til at lære nye færdigheder
og at styrke kammeratskabet og sammenholdet inden for og på
tværs af grenene. Med de færdigheder, som I allerede har, og som
I snart kommer til at få, bliver I nogle værdige med- og
modspillere til både minigrenen og spejdergrenen.
Som I allerede har bemærket, så har Bagheera været nødt til at
trække sig som juniorleder. Han fortsætter heldigvis som
juniorassistent. Frem til sommerferien fungerer Kaa som
juniorleder, og I kan derefter kun håbe på, at der er blevet fundet
en ny juniorleder.
Studér nu næste måneds program nøje - emnet hører til
duelighedstegnet Klar Dig Selv -, 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 torsdag den 10. januar. Førstehjælp -
korrekt førstehjælp, kontrol af vejrtrækning og puls, kunstigt
åndedræt og aflåst sideleje.
Månedens andet møde er torsdag den 17. januar. Førstehjælp -
repetition, førstehjælpskassen, standsning af blødninger,
forebyggelse af chok, sårtyper og rensning af sår.
Månedens tredje møde er torsdag den 24. januar. Førstehjælp -
repetition, psykisk førstehjælp, knoglebrud, forbrændinger,
forfrysninger, el-ulykker og fremmedlegemer i hals og øje.
Der er grupperådsmøde onsdag den 30. januar. Tag Jeres
uniformer på og Jeres forældre i hånden, og deltag i mødet!
Skovens Sønner optræder, og vinderen af internetkonkurrencen
bliver afsløret. Læs mere i indkaldelsen!
Månedens fjerde og sidste møde er torsdag den 31. januar.
Førstehjælp - handlebane med 4 momenter.
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. Løverne
har ansvaret for oprydning og fejning efter møderne i denne
måned.
Hytten rives ned fra lørdag den 2. til søndag den 3. februar - hver
dag fra klokken 10 til 16. Tag Jeres forældre med!

Bagheera 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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ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk
1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
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

Juniorflokken:
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60
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

Birkerød Rover:
Kim Roland Jensen 38 86 13 65 / 23 60 12 23

Gruppeleder:
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm 45 81 71 09
Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen 45 81 62 12
Michael Rom 45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek 45 82 09 54
Kasserer:
Hanne Håkan 45 82 06 67

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder
Blåmejser:
Marianne Carlson 45 82 13 37
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)   51 94 57 37 / 39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo) 23 25 95 21

Troppen:
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
                                                     arb. 33 27 43 70
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11/ 36 46 83 82
Anne KatrineJørgensen (Vims) 36468382/29 72 83 82
Natalie Strandman (Pippi) 36 44 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

Birkerød Bjørne:
Marie Jenstrup 45 81 13 78

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

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68

Hyttemor og -far:
Charlotte Gade og Stefan Jensen 45 82 80 20
Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 00

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


