Bardunen
1. og 2. Birkerød Grupper
Det Danske Spejderkorps
10. årgang nr. 3

Marts 2002

Gilwell 2002
Eventyret om prinsesse Åse og den forsvundne Nøgle
Intro
Der var engang for længe siden, i et fortryllet land ikke langt
herfra, en konge og en dronning. De havde en eneste datter, der
hed Åse. Hun var kommet i den giftefærdige alder, og havde
fundet sig en super lækker prins. Brylluppet nærmede sig og alt
var klat til den store dag.
Men så en mørk og stormfuld nat blev prinsessen bortført og
hendes prins blev forhekset...
Kongen og dronningen var ude af sig selv af sorg. Hvem skulle nu
arve det halve kongerige?
Dagen derpå kom et sendebud med et brev til kongen hvor der
stod:
Til Kongen af Eventyrland
-fortsættes side 11

Indsamlere efterlyses!

Folkekirkens Nødhælps landsindsamling 3. marts 2002.
Denne dag samles ind til verdens fattigste befolkninger. Ruterne har
en længde så de kan klares på 2-3 timer. Ved at give 3 timer
søndag den 3. marts kan du komme til at ændre tilværelsen for en
hel familie i verdens fattigste egne!!!
Så meld dig allerede NU!!!
Der indsamles i både Birkerød og Bistrup sogne. – Tilmelding kan
ske til begge kirkers kirkekontorer.
Indsamlingen i Bistrup starter søndag, den 3. marts kl. 12 fra
menighedslokalet i Bistrup Kirke. Her vil ruter, identitetsmærker og
indsamlingsbøsser blive udleveret og her skal indsamlingsbøsserne
afleveres igen. Der vil også være mulighed for at få en kop kaffe/the og
et stykke hjemmebagt kage. Jeg håber du vil give en hånd med denne
dag og være med at opfordre andre til at deltage, så vi kan få samlet
ind i hele sognet. Sidste år samlede vi 35000 kr. ind på en eftermiddag,
så det skulle vi gerne nå i år igen.
Har du spørgsmål i forbindelse med indsamlingen eller vil tilmelde dig,
er du velkommen til at ringe til Ingrid Pedersen, Jeppe Åkjærsvej 13, tlf.
45 81 91 15.
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :

02
02
04
05
06
15
23
26

Trunte
Blop
Smil
Perle
Akela
panda
Kukki
krølle

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

11 år
10 år
31 år
11 år
54 år
16 år
12 år
9 år

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk
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BIRKERØD RUNDT MED ASTERIX OG OBELIX
Asterix og Obelix inviterer her med alle gæve
juniorer i 1. og 2. Birkerød Grupper til at
hjælpe til med at finde de vigtige urter til
deres hemmelige trylledrik. De har nemlig
lade sig fortælle at alle ingredienserne findes
i Birkerød. Lidt hjælp fra lokal kendte vil gøre
deres opgave meget nemmere.

Så har du lyst til at hjælpe Asterix og Obelix med at finde de helt
rigtige urter til trylledrikken, så skynd dig at tage imod invitationen.

Sted: Vi mødes på spejdergrunden ved Hestkøb Gård, afslutning samme sted.

Tidspunkt: søndag d. 7 april fra kl. 10.00 til 16.00
Pris : 60, - kr
Medbring: Tøj efter vejret
----------------------------------------------

Jeg kommer :
(navn)……………………………………………………………………..

Jeg kommer ikke :
(navn)………………………………………………………………..

Sidste tilmelding til din
leder i uge 12
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(mandagd.12 eller
torsdag d.21marts)

Sommerlejr 2002
Hvem kan deltage:

Blåmejser og Spirer fra 2.Birkerød
Birkeengen nær Hundested
For blåmejserne starter lejren søndag d. 23/6-02
For spirerne starter lejren lørdag d. 22/6-02 med en hike, mere
herom senere.
Vi er allesammen hjemme igen torsdag d. 27/6-02 efter arbejdstid.
Tilmelding: Sker til jeres ledere senest d. 8/4-2 for spirernes vedkommende og
d. 11/4-02 for blåmejsernes.
Pris:
600 kr, hvoraf første rate på 200 kr ligeledes skal betales senest
d. 8/4-2 for spirernes vedkommende og d. 11/4-02 for Blåmejsernes. Pengene skal
indbetalses til kasseren på gironr. 805-0007. Det resterende beløb på 400 kr. skal
indbetales på samme gironr. inden d. 1/6-02.
Husk at skrive spejderens spejdernavn ved betalingerne!
Hvor:
Hvornår:

Birkeengen, hvor lejren skal foregå, er ejet af Birkerød kommune og ligger nær
både skov og strand, så der skal nok blive rig mulighed for at lave mange
spændende aktiviteter.
Nærmere oplysninger om sommerlejren følger i et senere brev.
Mange sommerlejrspejder hilsner
Era, Prop, Prik, Baloo, Smil, Rokke og Fia.
——————————klip—————————kilp——————————
Tilmelding til sommerlejr 2002
Spejdernavn:______________________________,
Navn:____________________________________
Har husket at indbetale 200 kr. til kasseren og har skrevet spejderens
spejdernavn ved betalingen: __________________________________
Noget særlig lederne bør vide:
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Underskrift: _______________________________________
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Køb - Salg - Bytte
Købes:

Uniform med knapper str. 14 eller 16 år.
Henvendelse til Mandla (Morten Rasmussen), tlf. 45 81 45 28.

Sælges:

Uniform med knapper str. 12 år.
Henvendelse til Mandla (Morten Rasmussen), tlf. 45 81 45 28.
Så er den her baseball kasketten!
Så er 1. Birkerøds nye baseball kasket
kommet i handlen!
Kasketten er mørkeblå og har gruppens
logo broderet i hvidt fortil.
Du kan købe din nye kasket hos din
grenleder for kun 75,- kr.
Sådan ser 1. Birkerøds
nye baseball kasket ud.
-fortsat fra side 7

Fort NIC den første week-end i februar. Alt blev færdigt. I midten
af februar har vi fået en kontakt til en ejer af et sommerhus, som
gerne vil forære det bort. Bare vi betaler transporten. Det er vi i
skrivende stund meget varme på.
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Og så synes jeg vi havde et godt grupperådsmøde – tak til alle der
var med. Til alle andre: kom med næste år!!
Jens Rahbek

1.

Birkerød
Gruppe

Gruppestyrelsesformanden har ordet
Uddeling og indsamling
Uddeling i week-enden d. 10 – 11 august
Vi skal lave uddeling af aftenskoleprogrammer ligesom sidste år. Det
er en god indtægt, vi kan få: over kr. 15.000,-. Samtidigt hjælper vi
aftenskolerne med at nedbringe deres omkostninger, så alle parter
er glade.
Først og fremmest skal drengene være med. Derfor beder jeg alle
jer forældre om at reservere denne week-end til jeres dreng.
Dernæst har vi også brug for en masse forældre til at være
støttegruppe og sørge for at holde drengene forsynet med
programmer. Det kræver et antal biler.
Til brug for vores planlægning vil vi gerne have en idé om, hvor
mange, der kan være med. Skriv jer på den liste om hjælp, som vi
har uddelt, eller lad jeres dreng sige til sin leder, at I regner med at
kunne deltage i den pågældende week-end.
Indsamling lørdag d. 1. juni
Vi har lovet at hjælpe Spildlopperne i Allerød med at køre deres
rute. Spildlopperne laver en månedlig indsamling til genbrug/
loppemarked. Det giver gode penge, og da de ikke selv kan køre ruten
denne lørdag, får vi pengene for at gøre det.
Forældrehjælpen går på at være chauffører i tre biler, mens
drengene laver det praktiske. Vi kender ikke ruterne, så
chaufførerne skal også være med til indsamlingen den foregående
måned, nemlig lørdag d. 4. maj.
Sig besked til Rune, eller giv besked med jeres dreng til hans leder.
Ellers vil jeg sige, at der var en vældig aktivitet ved nedrivningen af
-fortsættes side 6
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1.

Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet
Så skete det! Hytten blev revet ned, og der blev dermed føjet endnu
et kapitel til 1. Birkerøds 92-år-lange historie. Det var dejligt at se,
hvordan alle, som gav en hånd i forbindelse med nedrivningen -, lige fra
ulve og juniorer over spejdere til seniorer og rovere samt ledere og
forældre - arbejdede myreflittigt med deres opgaver. Under
nedrivningen kunne alle ved selvsyn konstatere, at gruppestyrelsens
beslutning om at rive hytten ned var rigtig, for der var mange skader,
som kom frem i lyset, og her skal jeg blot nævne nogle få: Et ca. 15 cm
bredt og ca. 50 cm langt hul i taget under tagpappet; to tagspær over
køkkenvasken gennemtæret af råd - de var gået fra inde under loftet;
en rådden væg mellem køkkenet og toilettet - den styrtede sammen,
da køkkenbordet blev fjernet - og et pilråddent gulv på toilettet. Nu
er 1. Birkerød så husvild, men forhåbentlig kun for en tid, for nu skal vi
i gang med at finde ud af, hvordan vi kan få bygget en ny hytte.
Heldigvis har nogle af vores forældre stillet sig velvillige til rådighed
med deres ekspertise for at løse den opgave. Det er jeg meget glad
for, idet jeg netop ser det som en opgave for vores forældre - ikke
blot for dem af vores forældre, som sidder i gruppestyrelsen, men for
alle vores forældre. Vi ledere vil selvfølgelig gerne følge projektet og
hjælpe, hvor vi kan, men vores opgave ligger primært i arbejdet med
vores drenge. Vi må jo nok erkende, at et projekt af denne størrelse
ikke kan løses over nogle få måneder, men forhåbentlig inden for nogle
få år, men det skal ikke afholde os fra at kaste os ud i det. Det gælder
om at se muligheder og ikke begrænsninger. Indtil vi får en ny hytte,
vil vi anvende vores grund som en lejrplads. Vi vil bygge en shelter i år
og endnu en shelter næste år. I øjeblikket arbejder vi på at finde
frem til den rette type shelter til den rette pris. Lykkes det os at
finde den rette shelter før påske, forventer nogle af roverne at kunne
bygge den i løbet af påsken, så den står klar til brug, når vi rykker
udendørs i begyndelsen af april. Derudover vil vi sætte vores tipi op,
så vi også har den at krybe i ly i, hvis vi skulle få brug for det. Jeg vil
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Birkerød
Gruppe

slutte denne del af mit indlæg med at rette en stor tak til alle Jer,
som hjalp til i forbindelse med nedrivningen - det var knagme godt
gået!
I sidste måned opfordrede jeg Jer spejdere til at sætte ord på Jeres
tanker om, hvad det betyder for Jer at være spejdere. Jeg må
desværre konstatere, at ingen af Jer har gjort brug at muligheden for
at dele Jeres tanker med os andre. Kan det virkelig passe, at det kun
er seniorerne, som kan og tør sætte ord på deres tanker? Jeg synes,
at det er ærgerligt, for det er tydeligt at se i både det, I gør, og i
det, I siger, at I alle gør Jer tanker om det at være spejder. Jeg vil i
denne måned så blot glæde mig over, at I alle har den gejst, som
kendetegner en rigtig spejder, og som jeg oplever, hver gang jeg
møder Jer.
Michael har i et stykke tid arbejdet med at formulere en række
spørgsmål, som skal afdække, hvorfor vi er spejdere, og hvad vi
lægger i at være det. Han er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på
dem. Jeg synes, at det er et spændende projekt, som Michael har
kastet sig over, og jeg synes, at det fortjener, at vi alle prøver at
svare så godt som muligt på spørgsmålene, når vi får dem i hånden i
løbet af marts måned.
Jeg vil til slut minde Jer alle om, at 1. Birkerød fylder 92 år den 15.
marts. Fødselsdagen markeres i de enkelte grene.
Med ønsket om en måned med gode oplevelser, som giver stof til
eftertanke
Jens
Find din vej, og gå den!
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Birkerød
Gruppe

Efterlysning
Det hænder ofte, at vores drenge glemmer nogle af deres ting
efter et møde eller efter en tur.
De ting, som drengene glemmer, gemmer lederne i kassen for glemte
sager. Efter et stykke tid, når ingen har meldt tingene savnet eller
har afhentet tingene i kassen, tømmer lederne kassen. Nogle af
tingene beholder gruppen, mens andre af tingene bliver foræret til
Røde Kors, og atter andre af tingene bliver smidt ud.
Der har igennem de sidste to måneder ligget to dolke - til minier med tilhørende skeder, en leatherman med taske og et knobbånd i
kassen for glemte sager. Er der virkelig ingen, som savner disse
ting?
Hvis der ikke er nogle, som har henvendt sig til mig inden den 6.
marts og meldt, at tingene tilhører dem, agter jeg at sætte dem til
salg i det næste nummer af Bardunen og lade pengene fra salget gå
til gruppens sommerlejr i Norge i 2003.
Kaa alias Jens
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Eventyret om prinsesse Åse
- fortsat fra forsiden

Vi er nogle her i landet, der føler os oversete og diskriminerede. I
et monarki som vores, bør alle kunne bejle til prinsessen på lige
fod! I de seneste uger er vi mange der har været forbi Deres slot,
for at fri til prinsessen, men så snart vagterne så os, blev vi smidt
på porten. I kan nok forstå, at vi føler os meget uretfærdigt
behandlet!
Der var engang hvor vi var onde, men vi ændrede os. I mange år
har vi ikke gjort nogen fortræd, men hvad har det hjulpet?
Nu Har vi besluttet, at det ikke kan betale sig at være gode, når vi
alligevel altid vil være stemplet som det onde selv – så giv agt! De
store kæmper, de grusomme trolde, de grumme gnomer, de
frygtelige hekse, de onde feer, de glubske ulve, de
frygtindgydende drager og den ikke særligt rare stedmoder er
tilbage...
Vi har taget Deres lille prinsesse og gemt nøglen til hendes celle.
Nu agter vi at behandle hende som slave!
De værste hilsner og slimklatter fra alle de onde i
Eventyrland
Kongen rev sig selv i håret af fortvivlelse. Han lod alle de tapre
riddere i Eventyrland vide, at den, som fandt han prinsesse, ville få
det halve kongerige.
Men ingen turde tage kampen op mod alt det onde i Eventyrland –
hvad skulle kongen og dronningen dog stille op...?
(hold 1)
Pludselig stod vi spejdere i tronsalen hos kongen og dronningen. Vi
lovede at hjælpe med at finde prinsen og prinsessen. Da drog vi
med Hr. Andersen ud i Eventyrland for at lede.
Den første vi mødte var den lille pige med svovlstikkerne. Hun talte
- fortsættes side 19
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!
OBS

OBS

OBS Dette er februarindlægget

Så er vi for alvor begyndt igen, og det er godt at se mange veloplagte
ansigter efter den hårde vinter.
Vi begynder også på en frisk med det nye år, dvs. med mødeknapper,
så husk at komme så ofte I kan og melde afbud, hvis I er forhindret i
atdeltage.
Cyklussen er et helt år, dvs. de næste knapper uddeles til Jul. Og det
erderjolangtidtil.
Vi har (forhåbentlig) lært en hel masse om førstehjælp, hvad gør man
når nogen er kommet til skade, og om hvordan man klarer sig selv, når
lederne eller forældrene ikke lige er i nærheden.
Det skulle gerne føre til, at I alle har ”Klar dig selv” beviset, når vi er
færdige med forløbet.
Vi skal også i gang med andre færdigheder, f.eks. signalering. Det er
noget med at sende beskeder med lys, lyd eller flag o. lign.
Mange hilsner fra jeres ærede ulveledere.
Baloo
23991299
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Raksha
23991199

og

Akela
26367446
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve!
Først og fremmest tusind gange undskyld at ulveindlægget for februar
udeblev, jeg håber på at få lavet nogle kopier, som I så kan få i
hånden.
Marts måned kommer til at forløbe med naturen og dens finurligheder
som hovedemne.
Dvs. Vi skal smage på, lege med, afprøve alle de ting der sætter verden
sammen som den er.
Det er elementerne, vi snakker om.
Ild, Vand, Luft og Jord og en masse andet.
På sidste møde inden vinterferien prøvede vi lidt af det med et par
forsøg.
Et kogt æg blev suget ned i en flaske af en flamme og vandet i den
samme skål kunne føles både koldt og varmt på samme tid.
Hvordan?
Til Klar Dig Selv mærket mangler vi næsten intet, så det skal vi også
have gjort færdigt.
Det er noget med trafik og regler.
Vi skal altså ud og gå lidt omkring.
Og derudover forhåbentlig en masse sjov.
Husk at melde afbud hvis I ikke kan komme til møderne.
Mange venlige ulvehilsner fra
Baloo
23991299

Raksha
23991199

og

Akela
26367446
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!
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Så vender vi igen et blad i kalenderen, og lige med ét står der
marts øverst på siden. Vi er hastigt på vej mod foråret og dermed
også på vej mod en hel række spejderarrangementer. Fra nu af og
indtil sommerferien skal I holde tungen lige i munden for at være
sikre på, at I ikke overser et arrangement, og at I ikke glemmer at
tilmelde Jer arrangementerne i tide.
Vi forventer naturligvis, at I deltager i alle forårets og sommerens
arrangementer og møder. Vi forventer naturligvis også, at I følger
godt med ikke bare på denne side, men også på alle de andre sider i
Bardunen, - eller på vores hjemmeside -, hvor I kan læse om
arrangementerne, og hvor I kan finde tilmeldingsblanketterne til de
enkelte arrangementer. For eksempel er der et andet sted i dette
nummer af Bardunen en tilmeldingsblanket til Tempoturen, som i år
er et besøg hos de gæve gallere.
Hvis vi skal prøve at skue frem mod de store arrangementer, som
venter os i foråret og sommeren, kan vi ud over Tempoturen søndag
den 7. april nævne Junior Divi - Olsen Bandens Store Kup - fra
lørdag den 13. til søndag den 14. april, Sct. Georgs Dag tirsdag den
23. april (mødepligt!), Potter Søger Blå Ugler lørdag den 4. maj,
Zootur søndag den 5. maj, Oak City Rally søndag den 26. maj,
Bistrup Sommerfest onsdag den 5. juni, Sct. Georgs Gildets
Kræmmermarked fra fredag den 7. til søndag den 9. juni,
Valdemarsdag lørdag den 15. juni og sommerlejr fra fredag den 5.
til fredag den 12. juli. Som I kan se, er der mange gode
arrangementer, som venter på os - og det er det at deltage i så
mange forskellige arrangementer, som gør det dejligt at være
spejder!
Studér nu næste måneds program nøje - emnet hører til
duelighedstegnet Lejrliv -, og spørg gerne, hvis I er i tvivl!
Månedens første møde er torsdag den 7. marts - knob og
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Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

besnøringer. I skal kunne alle de knob, som er i Hej Mini og Hej
Junior.
Månedens andet møde er torsdag den 14. marts - knob og
besnøringer. I skal kunne alle de knob, som er i Hej Mini og Hej
Junior.
Ud I Det Blå - en 30 km vandretur i Nordsjælland - gennemføres
lørdag den 16. marts. Vi går fra Mantziusgården kl. 10, og vi
forventer at vende være tilbage ved Mantziusgården kl. 16. Ved
turens afslutning modtager i et 30 km vandremærke. Husk gode
vandrestøvler og en turrygsæk med mad, vand og lidt chokolade!
Månedens tredje møde er torsdag den 21. marts - knob og
besnøringer. I skal kunne alle de besnøringer, som er i Hej Mini og
Hej Junior. Løver, I skal være opmærksomme på, at I skal afslutte
forberedelserne til det første møde i april i forbindelse med dette
møde!
Der er intet møde torsdag den 28. marts. I holder påskeferie.
Første møde i april er torsdag den 4. april ude på grunden.
Alle møderne foregår i floklokalet på Mantziusgården fra klokken 19
til 21. Månedens sidste møde er dog kun til klokken 20.30, så
Løverne kan bruge den sidste halve time til at afslutte
forberedelserne til næste møde, som de står for, og som omhandler
vikingernes guder. BLA-erne skal bemærke, at der derfor ikke er
BLA-møde i denne måned.
Løverne har ansvaret for oprydning og fejning efter møderne i
denne måned.
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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Hej Rødder!!!

1.

Birkerød
Trop

Mange tak for jeres indsats med børnepasning til grupperådsmødet. Beklager
at jeg misforstod noget med underholdning.
Jeg synes det var et godt grupperådsmøde. Det gik hurtigt og smertefrit.
I starten af marts skal alle ledere i gruppen deltage i noget ledertræning så vi
bliver forhåbentlig endnu bedre. Vi vil dog ikke hvile på laurbærrene og tager
derfor alle på kursus i april også.
I marts, april og maj skal vi beskæftige os med et stort rafteprojekt.
Derudover er der sat tid af til forhåndsopgave til forårsturnering og andre
mindre opgaver undervejs som i vil høre nærmere om.
Rafteprojektet går ud på at bygge en hængebro over hækken ude ved Fort Nic.
Det skal foregå ved at hver patrulje bygger et stort tårn på hver sin side af
hækken og at alle i fællesskab bygger selve hængebroen imellem de to tårne. I
marts starter vi med at lære lidt om tårnkonstruktioner, ankre med mere. Det er
vigtigt at tårnene står godt fast.
I april måned afholder vi tropstur. Det er en årligt tilbagevendende tur KUN for
vores trop. Jeg vil kraftigt anbefale jer at tage med, så reserver weekenden
med det samme. De to sidste år har deltagerne sagt at det var en fed tur, men
begge år ville det have været endnu bedre hvis der havde været flere deltagere,
så husk at tilmelde jer.
Til sidst får i lige et indlæg fra Michael :
Her kommer min beretning om at være tropsspejder.
Som de fleste nok ved rykkede jeg op i troppen den 25 august 2000.
Og siden jeg forlod juniorerne må jeg nok sige at jeg har udviklet mig en del.
I snart 1½ år jeg har været i troppen og jeg må nok sige at det indtil videre har
været min allerbedste tid i de snart 5 år jeg har været her i 1. Birkerød.
Jeg er enormt/knaldhamrende glad for at være glad.
Her i troppen er det meget anderledes end at være mini og junior.
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Birkerød
Trop

Når man har patruljemøde er det uden leder, hvilket betyder at vi på et møde
passer os selv, og dog møder vi staben en gang om måneden. Staben består af
en tropsleder og 5 tropsassistenter.
Når troppen er på lejr går patruljerne som regel for sig selv, hvilket betyder,
Mohawk går for sig selv, Sioux går for sig selv og også staben går for sig selv.
Troppen har mange spændende og sjove lejre og arrangementer.
Jeg kan fortælle om en sommerlejr sidst i juli sidste år og der må jeg sige at de
var en utrolig dejlig tur.
De første 4 dage gik vi inden vi slog lejr nord for Thisted.
Selve vandreturen var dejlig at gå, jeg nød virkelig at være spejder lige dér.
Troppen har også har mange spændende emner i hver måned, det kan være
hvad som helst, f.eks. førstehjælp, knob, morse m.m.
Troppen giver udfordringer, vilje, styrke, ansvar og selvtillid.
Til de drenge der rykker op i troppen til sommer vil jeg kun sige: GLÆD JER!
PLAST
Tropsmøde
1. Lillerød fest
PLAM
100 km tur
Næste Tropsmøde
Tropstur

Weekenden 8.-10. marts. Kun for de særligt
inviterede.
Onsdag den 6. marts kl. 19:30 på lokalet
Fredag den 15. marts holder 1. Lillerød
fødselsdagsfest.
Onsdag den 20. marts kl. 19:30 på lokalet
Lørdag/søndag 30.-31. marts
Onsdag den 3. april
Weekenden 12.-14. april

Husk at melde afbud!!!

Staben
17

Kære Blåmejser!

2.

Birkerød
Blåmejser

Tak for en god gruppetur. Det var dejligt at så mange af jer
deltog.
Efter at have lært at pakke vores spejderygsække (eller
Prik’s rygsæk?), og have været på weekend tur, er vi
forberedt til at tage på endnu en tur og møde de andre
minier i divisionen. Vi skal nemlig på MiniDivi i marts
måned.
I den forbindelse skal vi arbejde med temaet ”Vi og vores
omverden”: lidt om gruppens opbygning, korpsets
opbygning og om spejdere i andre byer og lande.
Vi skal også bruge måneden på at lære eller genopfriske
nogle knob.
Vigtige datoer:
Torsdag d. 14/3 – mødet aflyst pga. MiniDivi
MiniDivi d. 15-17/3
Torsdag d. 28/3 – mødet aflyst pga. påsken.
Og så lige til sidst: Husk altid at have spejderlommen i
orden – nu er der ingen undskyldninger…!

Med stor mejsehilsen
Prik
45821337
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Fia
51901204/
36911116

Era
45811378

Prop
26705869/
35853292

Eventyret om prinsesse Åse
- fortsat fra side 11

om sin bedstemor og varme stuer. Hun frøs vist meget. Vi lavede
derfor et bål til hende. Hun havde ikke flere svovlstikker tilbage,
så vi tændte ild med stål og flint. Da hun havde fået det bedre gik
vi mod toppen af byen. Vi besøgte hyrdinden og skorstensfejeren,
der sad og kiggede på stjerner i en skorsten. Skorstensfejeren
havde skrevet et kærlighedsdigt, men i det samme blækket ramte
papiret, forsvandt det. Vi lugtede til papiret og syntes det lugtede
surt og syrligt. Måske kunne vi tyde hvad der stod på papiret, hvis
vi holdt det ind over lyset. Det var mørkt så måske kunne vi se
hvad der stod på papiret, hvis vi lyste det op. Vi kom til at holde
papiret for tæt på lyset så det blev sodet på bagsiden. I det
samme kom skriften frem.
Det lignede bare ikke det kærlighedsbrev skorstensfejeren havde
skrevet. Der stod:
”Kære Grimme Gnom! Mød os i aften ved sumpen – Heksene”
Vi sagde farvel til hyrdinden og skorstensfejeren og gik af sted
mod sumpen.
Ved sumpen sneg vi os ind på to hekse, der snakkede om prinsen. Vi
hørte at prinsen var blevet forvandlet til en frø og holdt til i
Slotsdammen. Vi sneg os hurtigt væk fra dem og skyndte os til
Slotsdammen. Der så vi en kæmpe frø. Den var afskyeligt grim og
hoppede langsomt hen mod os.
En af pigerne fik medlidenhed med dens grimme udseende og
kyssede den blidt på tuden.
I samme nu, blev frøen forvandlet til en ung smuk prins.
Forbandelsen der var nedkaldt over prinsen, blev hævet i samme
sekund en ung jomfru kyssede ham.
- fortsættes side 22
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Halløjsa kække Tobitter så er datoen kommet.
Turneringen for de gæve patrulier i divisionen er netop ved at blive planlagt, er
din patrulie klar.
Sæt kryds i kalenderen ved denne dato.
Tag med og dyst mod de andre spejdere i divisionen.

Tropsstaben.
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hejsa Tobitter
Ja, så er gruppeturen overstået og nogle af de ting vi fra staben har
inspireret jer til at øve på patruljemøderne i den mørke vinter fik I brug for.
Så det holder os ikke tilbage når vi på tropsmødet her i marts vil forsøge at
forberede jer endnu bedre til forårsturneringen.
Vi skal træne i besnøringernes svære kunst samt prøve om vi kan løse
mysterierne med højde kurver på et landkort.
Der er tropsmøde onsdag d. 6-3-02 kl . 19.00 i hytten.
PLA-møde :
Onsdag d 6-3-02 i hytten 17.30 – 19.00 incl. spisning.
Der er også planlagt en tropstur i telt, så sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved den 5-7/4. Mere her om senere.

Tropsstaben.
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Eventyret om prinsesse Åse
Pinsen var meget meget lettet og inviterede os til at sove på
slottet en nat. Den næste dag kunne vi jo hjælpe ham med at finde
prinsessen.
Vi blev lullet i søvn af Ole Lukøje, der blæste sødmælk i vores
øjenlåg. Så læste han en godnathistorie for os og vi faldt i søvn.
Næste morgen blev vi vækket af prinsen og inviteret til
morgenmad på slottet. Vi satte os til rette ved det tomme bord og
ventede på tjenestefolkene. Kongen sagde ”Bord, dæk dig”
Pludselig var det tidligere udækkede bord dækket op til fest. Vi
spiste et overdådigt morgenmåltid i mange farver. Derfor blev vi
nødt til at holde et formiddagshvil. Vi var nemlig alle sammen
proppede med mad.
Efter et kortere formiddagshvil, kom prins Valiant ilende til vores
ydmyge gæstebolig og informerede os videre, om den opgave vi
dagen før havde lovet at hjælpe ham med at udføre. Vi skulle jo
finde skurkene, snuppe nøglen og redde den yndige prinsesse Åse,
så det unge par igen kunne blive lykkelige og så brylluppet kunne
stå samme aften.
Men opgaven viste sig ikke at være helt så simpel som så – For det
første var det jo alle de onde der havde slået sig sammen mod os
og vi var jo kun 4 (i mellemtiden var vi faktisk blevet til 5) –
desuden måtte vi jo først finde nøglen til den dunkle og mørke
celle, som vor stakkels prinsesse Åse sad indespæret i.
Vi vidste at vi måtte udtænke en yderst snedig plan, hvis vi skulle
overvinde det onde og redde prinsessen. Men først og fremmest
måtte vi ud og indsamle noget information, så vi kunne finde frem
til stedet hvor nøglen lå gemt.... Først tog vi ned til bredden af
slotssøen, hvorfra vi kunne skimte den lille havfrue. Hun sa´ ik´ så
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Eventyret om prinsesse Åse
meget, men hun sendte os et hemmeligt kodesignal ved at rede sit
lange lyse hår og se sig i spejlet. Koden var ”TINSOLDAT...” Så vi
tog straks af sted mod Tinsoldatens tilhørssted.
Vi ankom og fandt matrosen og jomfruen i vild gråd – tinsoldaten
var forsvundet og de havde ingen idé om hvor han kunne være. Vi
hjalp dem med at støbe en ny og tilgengæld kunne de fortælle os
at de tidligere havde set en ung fyr komme riddende på en meget
ustyrlig ged, med en halvdød krage i hånden, klodsede træsko og
en gammel stråhat på hovedet. Han havde flere gange råbt
”Hallehøj – Hallehøj” inden han og geden forsvandt ind i skoven
igen.
Vi drog derfor ind i den store skov og mødte her Klodshans, som
bad os hjælpe med at tæmme hans ged. Den forblev dog stadig
ustyrligog sked ganske uhæmmet.
Ham fik vi ikke meget ud af – så vi tog i stedet ud for at finde
Hans og Grete, som vi vidste opholdt sig inde i skoven i heksens
pandekagehus.
Efter lang tids vandren kom vi til deres prangende pandekage-bolig
og de lavede en kæmpe masse pandekager til os.
(hold 2)
Efter det forsøgte vi at spise pandekagehuset. De blev lidt, men
sendte os dog videre til den tapre landsoldat, hvor vi fik lokket
nøglen fra hunden med øjne så store som Rundetårn.
Med nøglen drog vi af sted mod prins Valiant, som vi havde en
aftale med. Hos prinsen fik vi et ekstra medlem på holdet. Straks
efter begyndte vi vores luskede plan. Vi ville forgifte nogle æbler
og give dem til de luskede og fæle udyr.
Da de spiste de forgiftede æbler faldt de straks døde om på
jorden – og prins Valiant kunne befri sin elskede Prinsesse Åse...
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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 7122/ 23 99 12 99

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

Juniorflokken:

Spirer (juniorer):

Jens Thygesen (Kaa)
45 82 05 60
Sune Ingvardson (Bagheera) 22 47 71 52

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:

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
45 82 06 67
Sioux:
PL: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05
PA: David Hansen 23 20 06 78 / 45 81 27 94

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 Katrine Jørgensen (Vims) 36468382/29 72 83 82
Natalie Strandman (Pippi)
36 44 57 03
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:

Birkerød Bjørne:

KL: Mikkel Thune

26 36 71 00

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

45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
45 81 62 12
45 81 52 47

45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela)
Ulla Houmøller (Tikki)
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe)

45 81 71 57
39 56 48 61
35 24 81 68

Hyttemor og -far:

Gruppestyrelsen:

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

36 46 83 82 / 26 83 25 02

Helle Strøm
45 82 05 60

Gruppeassistent:

Birger Nilausen
Michael Rom

Pernille Pedersen

Gruppeleder:

Gruppeleder:

Grethe Holm

45 81 13 78

Birkerød Rover:

Birkerød Rover:

Jens Thygesen (Kaa)

Marie Jenstrup

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

45 82 09 54
45 82 06 67

Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam

Bladændringer, begge grupper:

45 81 60 90
45 82 97 00

Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

