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1. og 2. Birkerød Grupper
Det Danske Spejderkorps
10. årgang nr. 7

August 2002

2. Birkerød Gruppe siger tillykke med bryllupet til
Natalie og Nicolaj

Køb - salg - bytte
Sælges:
Til spejdere, forældre, søskende og venner i 1. Birkerød Gruppe
Kasket, mørkeblå med gruppelogo broderet i hvidt på fronten
kr. 75,T-shirt, lyseblå (herremodel) i størrelse small, medium, large,
extra large og extra extra large med gruppelogo trykt i hvidt på
venstre bryst
kr. 80,T-shirt, mørkeblå (kvindemodel) i størrelse small, medium, large
med gruppelogo trykt i hvidt på venstre bryst
kr. 80,Hvis du ønsker at købe en eller flere af de ovennævnte genstande,
kan du henvende dig til gruppelederen på tlf. 45 82 05 60 eller
på e-mail jaet@newmail.dk.
Foræres væk:
Hvis du var ulv eller mejse i 2001 og deltog i Mini Divi 2001, så
har du muligheden for at få et ekstra lejrmærke - du ved det med
Tintins rumraket.
Jeg har fået restpartiet på 15 mærker fra producenten, og det
skal naturligvis komme dig til gode.
Princippet om, at den, som kommer først til møllen, får først malet
sit korn, gælder, og lageret er jo ikke så stort.
Med ulvehyl og mejsepip fra
Kaa
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :

02
20
26
26
28

Tippe
Bongo
Tjep
Prik
Helle Vibeke

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

9
18
11
40
45

år
år
år
år
år

INDLÆG

sendes til Ulla Houmøller
Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg
e-mail: uh@cool.dk
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1.

Birkerød
Gruppe

1. Birkerød Gruppe inviterer
sine spejdere, forældre, søskende og venner
til gruppetur på Colleruphus
i weekenden den 23.-25. august 2002.
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Efter en dejlig lang sommerferie begynder vi et nyt spejderår. Det nye
spejderår indleder vi traditionen tro med en gruppetur på Colleruphus, hvor
alle spejdere, forældre, søskende og venner i 1. Birkerød Gruppe kan deltage.
Hvornår: - I weekenden den 23.-25. august 2002.
- Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og lederne
mødes ved Mantziusgården fredag den 23. august 2002 klokken
17.
- Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og lederne er
tilbage ved Mantziusgården søndag den 25. august 2002 omkring
klokken 14.30.
- Forældre, søskende og venner mødes på grunden bag
Hestkøbgård lørdag den 24. august 2002 klokken 12. Hér har de
mulighed for at deltage i Groggljagten indtil klokken 14, hvorefter
alle cykler eller kører i bil tilbage til Colleruphus.
Hvad:
- Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og lederne
skal medbringe udstyr til overnatning i telt under hele turen og
madpakke og drikkelse til fredag aften.
- Forældre, søskende og venner, som gerne vil overnatte, skal
medbringe udstyr til overnatning enten i eget telt eller på en af de
to sovesale i hytten.
- Der er mulighed for at købe øl og sodavand på Colleruphus, så
tag lidt penge med!
Hvorledes: - Ulvene, juniorerne, spejderne, seniorerne, roverne og lederne
mødes med køreklare cykler, hvorefter flokkene, troppen og
klanerne kører samlede til Colleruphus.
Gruppeturen er en chance for at få en god spejderoplevelse
og for at lære spejderne og lederne bedre at kende.
Lørdag eftermiddag gennemføres Groggljagten, som i år
træder i stedet for de traditionelle spejderaktiviteter på
Colleruphus.
- Lørdag aften bydes der på de traditionelle grillkyllinger,
hvorefter der afholdes lejrbål. Lørdag aften afsluttes med kaffe,
saft og kage, alt imens der vises billeder og fortælles historier

1.
Priser:

Andet:

Birkerød
Gruppe

fra årets lejre og ture. I år orienteres der også om Sommerlejr
2003, som går til Norge.
- Søndag formiddag afholdes der løb for de mindste, mens de
ældste rydder op og gør rent i hytten.
- Søndag middag uddeles årsstjerner til spejderne.
150,- kr. pr. spejder.
50,- kr. pr. person til aftensmad lørdag aften.
15,- kr. pr. person til morgenmad søndag morgen.
30,- kr. pr. person til frokost søndag middag.
Colleruphus ligger på Høje Sandbjergvej 11 ved Gammel Holte.
Biler skal parkeres på parkeringspladsen på hjørnet af Gammel
Holtevej og Høje Sandbjergvej. Der er 10 minutters gang til hytten
fra parkeringspladsen.

Vi glæder os til at se Jer alle sammen!
Med spejderhilsner fra
Forældrene og lederne i gruppestyrelsen
Tilmelding
Spejder:_________________________
Jeg vedlægger 150,- kr. til gruppeturen.
Mine forældre, søskende og venner kommer______voksne og _______børn
til aftensmad lørdag aften_____
til morgenmad søndag morgen_____
til frokost søndag midda_____
De vedlægger i alt____ kr.
Tilmelding og betaling skal afleveres samlet til vores madmor
Ingrid Dreholm
Lerbakken 9
3460 Birkerød
tlf. 45 81 49 05
senest lørdag den 17. august 2002.
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1.

Gruppelederen har ordet

Birkerød
Gruppe

Når I læser dette, er sommerferien ved at være nået til sin ende, og vi er så
småt begyndt at tænke på at begynde i skole eller på arbejde igen, hvis vi da
ikke allerede er begyndt. I skrivende stund ligger sommerlejrene endnu stadig
foran os fyldt med mange gode spejderoplevelser. Jeg tror, at de fleste af os
glæder sig til endelig at komme afsted på tur og til at have tid til bare at være
spejdere. Grenenes sommerlejre er i år spredt ud over tre måneder og ud over
hele det europæiske kontinent, og det synes jeg er ganske imponerende. Næste
år prøver vi at holde os lidt mere samlet ved at tage på gruppesommerlejr i
Norge, men det har I allerede fået besked om, og I får flere oplysninger, når
vi mødes på Colleruphus.
Når jeg ser tilbage på måneden, som er gået, altså juni måned, så kan jeg med
glæde konstatere, at vores ulve, juniorer og spejdere endnu engang gjorde en
god indsats i forbindelse med vagten på markedspladsen ved årets
kræmmermarked. Der var nok at se til, for aldrig har der været så mange
besøgende til markedet i de tre år, hvor markedet har eksisteret. I år var
spejderne blevet tilbudt at hjælpe med ølsalget - og hvad dertil hører -, og den
opgave løste vores seniorer, rovere, forældre og venner til fulde. Jeg vil gerne
viderebringe en tak for Jeres indsats fra Sct. Georgs Gildet, som var meget
glad for Jeres støtte. Med Jeres engagement og humør er det ingen sag at
løfte sådan en opgave, og jeg håber, at I vil være med igen næste år, hvor
kræmmermarkedet løber over fire dage. Ud over vagten havde spejderne i år
udvidet deres deltagelse i kræmmermarkedet til også at omfatte en spejderlejr
med aktiviteter for både børn og voksne. På baggrund af de tilbagemeldinger,
som er kommet fra Sct. Georgs Gildet, kræmmerne og de besøgende, er der
noget, der peger på, at det også næste år vil være en god idé at oprette en
spejderlejr med aktiviteter i tilknytning til markedet.
Vores ulve, juniorer og spejdere var også ude at vise flaget på Valdemarsdag.
De solgte Valdemarsflag i Birkerød, i et velfortjent frikvarter fulgte de det
danske fodboldlandsholds sidste kamp ved Verdensmesterskaberne i Sydkorea
og Japan, og endelig deltog de i flagfesten i Hillerød. Det var dejligt at se, at
drengene gik mere op i salget af flag og i flagfesten end i de tunge, mørke
skyer, som hang truende over deres hoveder. Næste år bliver det forhåbentlig
solskin og blæst, for Dannebrog er nu kønnest, når det folder dugen ud på en
klar blå himmel.
I denne måned afholder vi Groggljagt. Den kommer til at finde sted midt under
gruppeturen til Colleruphus. Grunden til, at vi, lederne, har valgt at lægge den
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på dette tidspunkt, er, at det var den eneste af de weekends, som kampagnen
løber over, at vi kunne. Derfor bliver gruppeturen i år en lille smule anderledes
end i de foregående år, men vi håber, at I kan tilgive os. Groggljagten skulle jo
gerne resulterer i, at vi bliver mange flere spejdere i 1. Birkerød. I kommer til
både at tage del i jagten og til at blive en del af jagten. Apropos flere
spejdere så bliver juniorlederstaben, som I kan se, fornyet og udvidet efter
sommerferien, således at lederne er oppe på et antal, som gør det sjovere at
være spejder og sjovere at være leder. Jeg er begyndt at se mig om efter
flere miniledere, så vi også i denne gren kan få en hel lederstab. Hvis I selv
kunne tænke Jer at være miniledere, eller hvis I kender nogen eller nogle, som
går med en minileder i maven, så vil jeg meget gerne høre fra Jer.
I forrige måned spurgte jeg Jer, hvad I synes, at vi skal kalde vores shelter,
for et så flot bygningsværk skal naturligvis have et navn. Jeg foreslog, at vi
kalder den for ”Hulen”. Siden har jeg hørt fra nogle af Jer, som synes, at det
er et godt navn, så fremover ved vi alle, hvad vi mener, når vi siger, ”Vi mødes
ved Hulen.”
Med ønsket om en måned, hvor vi vil vise, at vi er blå
Jens
Find din vej, og gå den!

-fortsat fra side 8
frihed under åben himmel, men også et liv med friere muligheder for at udvikle
sig som et stærkt, ansvarligt og socialt menneske. Hensigten med sloganet er at
fangeopmæ rksomhedenogkortfortæ lle,hvaddeter,spejderne laver. et
friere liv vil hos nogle være lidt af en øjenåbner, for når de normalt tænker
på spejdere, har det for det meste bare noget med uniformer at gøre. Derfor
vækker vi opmærksomhed ved at putte et friere liv ind i deres opfattelse af
at være spejder. For dem, som i forvejen kender til spejderne, vil det være en
ny vinkel, en vinkel, der gør, at de får lyst til at læse mere, for passer det nu,
og hvordan får man et friere liv? Det får man ved at udvikle sig socialt,
følelsesmæssigt, fysisk, intellektuelt og åndeligt. For når man udvikler sig til
et helt menneske, bliver man i stand til at klare sig, træffe beslutninger og
præge sit eget liv og det samfund, som man lever i. Det er det, som børnene og
de unge får ud af at være spejdere - et friere liv.
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Orientering om Groggljagten - en tværkorpslig PR-kampagne
Fra den 19. august til den 1. september vil alle landets børn blive kaldt til
Groggljagt. Groggljagten er en tværkorpslig PR-kampagne, som Danmarks fire
spejderkorps, Det Danske Spejderkorps, Danske Baptisters Spejderkorps,
KFUM-spejderne og KFUK-spejderne, står bag. Målet er, at der skal være
flere spejdere i alle fire spejderkorps. Ved at tilmelde sig arrangementet
bliver spejdergrupperne i de fire korps en del af en stor PR-kampagne, som
omfatter TV-reklamer, annoncer, plakater, løbesedler, websted, pressekontakt
mv. Det er derfor naturligt, at korpsene lokalt samarbejder om at reklamere
for arrangementet ved fælles annoncer i den lokale avis og ved fælles
opsætning af plakater og uddeling af løbesedler rundt omkring i byen, og at
de lokalt samarbejder om at gennemføre Groggljagten. I Birkerød betyder det,
at 1. Bistrup Gruppe, det vil sige KFUM og -K-spejderne, og 1. Birkerød Gruppe
går sammen for at stable en Groggljagt på benene med henblik på
at begejstre vores nuværende spejdere og på at tiltrække nye
spejdere. Arrangementet løber ad stablen lørdag den 24. august
2002 mellem klokken 10 og 14 på spejdergrundene bag
Hestkøbgård. Alle 1. Birkerød Gruppes spejdere og forældre er
inviterede til at deltage i Groggljagten som en del af gruppeturen,
se andet sted i bladet!
Kampagnen er primært rettet mod 6-10-årige børn. Børnene skal inspireres til
at være spejdere ved at opleve et spændende eventyr om Grogglen. Børnenes
lyst til eventyr bliver forbundet med spejdernes evner til at skabe gode
oplevelser ud fra fantasirammer. Beskeden til børnene kommer til at lyde på,
at en sulten Groggl har stjålet spejdernes kodebog og en hel kasse
skumbananer. Det handler nu om at komme på Groggljagt. Her skal de prøve
liansving, Grogglfælder, magiske sange, sporkending og bagning af rogglbrød.
Men hvad er en Groggl? Det er der faktisk ingen, der rigtig ved, for
ingen har nogensinde set en Groggl, men spejderne har alligevel en
fantomtegning af væsnet og et spor i form af et fodaftryk. En professorlignende Groggolog hjælper spejderne og børnene med råd.

8

Kampagnens afsender er spejderne. Kampagnens slogan er et friere
liv, som hovedsagelig retter sig mod dens sekundære målgruppe, nemlig forældrene. Med Spejderne – et friere liv menes der ikke bare et liv med fysisk
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Hej Rødder!!!
Først og fremmest tak for en god sommerlejr. Når I læser dette vil jeg da i hvert fald håbe

at vi har haft en god sommerlejr og at vejret var med os. I skrivende stund er der
endnu 4 dage til vi skal af sted.
Sommerlejren betyder samtidigt at vi må sige farvel til Kristian, David og Emil
som alle rykker op i klanen. Tak for en god indsats og held og lykke i klanen.
Oscar kommer vi heller ikke til at se så meget da han skal på efterskole. Måske
dukker han op til en tur i ny og næ.
Michael smutter på højskole i nogle måneder så heller ikke ham ser vi så meget
til.
Til gengæld dukker der 5 nye op. 5 juniorer som nu rykker op til os. Det gør de
under gruppeturen til august, så først derefter ser vi dem.
Velkommen til jer.
August måneds første aktivitet er arbejde. Ligesom sidste år skal vi uddele
aftenskoleprogrammer. I bedes alle sammen hjælpe til og også gerne hive jeres
forældre med. Vi skal gøre det lørdag/søndag den 10-11. august, men hvis I nu
alle sammen dukker op bliver vi vel færdige lørdage. Det er slet ikke så slemt hvis
vi bare er nok. Det vigtigste er at det giver en masse penge til gruppen, så hvis I
endnu ikke har givet besked til formanden om jeres deltagelse så skynd jer at
gøre det.
Ellers byder august naturligvis på den årlige gruppetur. Jeg håber at se jer alle
sammen der. Også de tre der lige er rykket op i klanen.
Som I allerede burde vide nu er det tropsspejderne, altså jer, der er ansvarlige for
at planlægge en søndagsaktivitet til gruppeturen. De grove ideer skulle gerne
være klar nu og så har i et par enkelte møder til at få de sidste detaljer klar. Sørg
nu for at lave en god aktivitet. Og glem ikke at forberede jer på underholdningen
lørdag aften.
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Husk for øvrigt at reservere weekenden den 6.-8. september. Der er nemlig
Birkelejr og økseløb. Vi skulle jo gerne vinde sølvøksen.
Til de nye vil jeg minde om at datoer for ture ud i fremtiden finder I i kalenderen
på gruppens hjemmeside www.1b.dk
Generelt bliver siden brugt en del mere nu hvor I er kommet i troppen, så kig forbi
når I har tid. Der vil som regel dukke billeder op fra de arrangementer i deltager i,
samme dag eller senest dagen efter.
Til sidst vil jeg lige berette lidt fra Roskilde Festival. Hvert år er vores tropsstab
(TLA’erne), 2. Birkerøds tropsstab, samt klanerne (Birkerød Bjørne og Birkerød
Rover) ansvarlige for at skaffe og styre en masse vagter under Roskilde Festival.
Arbejdet skal udføres af personer over 18 år så det er ikke direkte relevant for
jer. Dog er det relevant på den måde at der havner en masse penge i tropskassen.
Vi får nemlig penge for hver person vi skaffer.
Beløbet afhænger af antallet af solgte billetter, så da der blev udsolgt i år får vi
det højeste beløb.
Jeg kender endnu ikke de præcise beløb, men der er tale om mange penge. Nogle
af dem vil blive brugt til sommerlejren til Norge næste år. Hvor mange er endnu
ikke besluttet.
Arbejde

Lørdag den 10. og måske søndag den 11. skal vi uddele
aftenskoleprogrammer. Det giver penge til gruppen så
kom og hjælp til.
Gruppetur
23.-25. august har vi gruppetur til Colleruphus. Du kan
læse mere et andet sted i bladet.
PLAM Onsdag den 28. august på lokalet. Kun for PLA’er
Næste Tropsmøde
Onsdag den 4. september
Husk at melde afbud!!!
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Kære nuværende og kommende: minier, juniorer,
spejdere, seniorer, rovere, ministab, juniorstab,
tropsstab, klanledere, roverleder og gruppestab

i 2.Birkerød Gruppe
Lad os mødes alle sammen til årets oprykningsaften.
Det foregår i år ved hytten på Birkerød Parkvej.

Mandag d. 12.august
Kl. 18.30 – 20.00

Jeg ser frem til at være sammen med Jer alle sammen,
efter at I forhåbentlig har været på alle tiders sommerlejr.
Hvis I har billeder fra lejrene, kan I tage dem med.

På gensyn til et nyt spejderår.
Helle
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Hejsa alle nye og gamle Spirer
Vi starter det nye spejderår med et møde d. 5 august på grunden hvor
det er de gamle spirer (altså dem der rykker op) der må bestemme hvad
vi skal lave.
Den 12. august er der oprykning ved hytten.. Se andet sted i bladet.
Den 17. til 18 august er der Femsølyngtur se andet sted i bladet.
Den 19. august skal i deles ind i patruljer og planlægge møder til de
næste par møder.
Den 26. august skal Svanerne holde deres planlagte møde.
Se ½ årsprogrammet på:www.wilcken.dk/rokke/halvaarsprogram.htm
Alle møder i august er på grunden fra kl. 18:30 - 20:30
Husk at melde afbud hvis du ikke kan komme.
Med mange sommerhilsner fra
Tubbi, Baloo, Smil og Rokke
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Femsølyngtur

Turen er for alle spirer også de
nyoprykkede.
Så kommer årets tur Hvor I skal ud at gå med
rygsæk i Rudeskov, efter kort og sove i
Bivuak/shelter.
Det er en ryste sammen tur, hvor vi også
skal hygge os. Tag din veninde eller
klassekammerat med hvis hun har lyst
Vi mødes lØrdag d. 17/8-02 kl. 11:00 på
grunden
Søndag er vi hjemme igen kl. 12:00 samme
sted.
Pris 40 kr.
Navn
____________
Kommer
______
Kommer ikke
______
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Hejsa Tobitter
Ja så er sommerlejren/-ferien overstået og det er med stor
glæde at vi i troppen siger velkommen til de nyoprykkede Spirer,
så kan vi atter få en trop med 2 patruljer og en masse oplevelser.
Sommerlejren i det svenske var lidt af en udfordring både for
spejderne og staben idet, der ikke rigtig var plads til
spejderaktiviteter på grunde. Men vi fra Staben håber at i
alligevel havde en god sommerlejr selv om det regnede meget af
tiden og når det ikke regnede ja så sværmede det med Knoter der
bed som bare fa...........
Vi holder tropsmøde torsdag d. 22 august i hytten på
Birkerød Parkvej kl. 19.00
Hvor vi bl.a. skal lave skeder til de knive der blev fremstillet på
sommerlejren, så husk at medbringe din hjemmelavede kniv.

I august måned er der en PLA tur til et sted i København hvor vi
skal lave halvårsprogram for troppen.

Det er den

23 – 25 august.

Her er det meget vigtig at alle PLA ère deltager.
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Birkerød Trop
Tobit

I september måned er der Birkelejr på Birkeengen ved Hundested.

Det er den 6 – 8 september
Men der kommer mere fra Fællesudvalget.
Senere i september er der arrangeret en tropstur til Stenløse.

Det er den 27 – 29 september
Tilmelding vil blive delt ud på tropsmødet i august.
Så husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu når du læser
Bardunen.

Tropsstaben
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:

ML:Kasper Munk (Baloo)
MA:Jeppe Sandholt
MH:Susanne Jensen
MH:Mette Kjær

32
45
45
45

58
81
82
82

71
74
40
11

JL:Mette Kjær
45 82 11 33
JA:Sune Ingvardson (Bagheera) / 22 4772 52
JA:Lasse Arnsdorf Pedersen
45 81 04 07
JA:Mads Rønnest
45 81 12 04/ 26 2297 21
JA:Sikker Rosendal
45 81 89 38/ 27 3607 70
JH:Michael Hansen (Addax) 45 8143 39 / 61359310
TL:Jakob Braad
TA:Rune Jørgensen
TA:Susanne Lassen
TA:Lasse Nielsen

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

22/ 23 9912 99 Marianne Carlson
46/ 26 3674 46 Rikke Rønnest (Fia)
68/ 22 5395 85 Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)
33

Juniorflokken:

Troppen:

2. BIRKERØD GRUPPE

45 82 42 70/ 29 7242 70
/ 26 83 98 81
/ 26 81 60 94
45 81 71 57/ 26 1410 28

Spirer (juniorer):

Charlotte Frost (Rokke)
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /
Peter Zetner-Møller (Baloo)
Poul Henrik Appelquist (Muvin)

26 36 71 00

Birkerød Rover:

ubesat

Gruppeleder:
Jens Thygesen (Kaa)

45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

45 81 71 09
45 81 62 12
45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

45 82 09 54

13
12
13
58

45 82 04
arb. 33 27 43
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11/ 36 46 83
Anne Katrine Jørgensen (Vims) 36468382/29 72 83
Natalie Strandman (Pippi)
36 44 57
Sine Jørgensen (Snip)
35 85 62
Viben:
PL : Cathrin B. Kristensen
45 82 04
PA : Camilla Poulsen
45 81 89
Glenten:
PL : Louise H. Larsen
45 81 83
PA : Michelle Madelung
45 81 59

Birkerød Rover:

KL: Mikkel Thune

82
81
81
81

Pernille Pedersen

67
70
82
82
03
66
68
83
24
00

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

Gruppeleder:
Helle Strøm

Gruppeassistent:

37
04
78
69

47 10 16 65
39 66 57 37
23 25 95 21

Troppen:

Mohawk:
PL:Jonas Håkan-Mose 45 82 06 67/ 22 9516 91
PA:Jeppe Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07 / 27 42 62 88
Sioux:
PL:Mads Nilausen
45 81 62 12/ 22 9563 03 Birkerød Bjørne:
PA:Andreas Esmann-Jensen 45 81 27 94 / 27 30 24 40 Marie Jenstrup

Birkerød Bjørne:

45
45
45
45

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

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

Hyttemor:
Helle Larsen

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam

45 81 83 24

45 81 60 90
45 82 97 00

45 82 06 67

Bladændringer, begge grupper:

Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

