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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

2

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

September

01 Pif 12 år
11 Sky 17 år
15 Muvin 48 år

Glip 18 år
16 Baloo 43 år
22 Vaks 10 år
27 Zazu 9 år
29 Puk 10 år
30 Bjørn 13 år

Praktiske oplysnnger:
se side 19
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1. Birkerød
Gruppe

Fra Gruppestyrelsesformanden:

Gruppestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinært
grupperådsmøde søndag d. 29. september kl 1630 - 1730 på lokalet
i Mantziusgården.

Dagsordenen lyder på: stillingtagen til vores hytteprojekt

Hvis vi ikke har et hytteprojekt på det tidspunkt, vil vi søge at aflyse
mødet - og i det mindste være til stede for at få en hyggelig sludder
om spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS) generelt,
og i 1. Birkerød specielt.

Med spejderhilsen

Jens Rahbek
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1. Birkerød
Gruppe

Gruppelederen har ordet

”At rejse er at leve”, skrev den danske forfatter og eventyrdigter
H.C. Andersen i 1855 i ”Mit Livs Eventyr”. H.C. Andersen holdt meget
af at rejse. Han befandt sig godt ude blandt fremmede mennesker,
hvor han fandt ro til at fundere over livet og ro til at finde inspira-
tion til at skrive mange af sine kendte historier og eventyr. Mange
danskere, som siden har rejst rundt i verden, har på deres egen sjæl
og krop oplevet sandheden i den gamle forfatters ord. Nogle af disse
danskere har sikkert oplevet, at de er rejst ud med én opfattelse af
verden, og at de er kommet hjem til Danmark igen med en helt anden
opfattelse af verden. Nogle har måske lige frem fået en helt anden
forståelse af de mennesker, som lever i de lande, som de har rejst
rundt i. Nogle af dem er sikkert også kommet hjem til Danmark igen
med en forvisning om, at de faktisk har det rigtig godt dér, hvor de
kommer fra.
Vi spejdere rejser også. Vi rejser både i vores eget land og i landene
omkring os. Det er let for os spejdere at rejse, for hvor end vi
kommer frem, behøver vi blot at se os lidt omkring for at finde de
spejdere, som bor i det område, hvor vi er kommet til. Når vi har
fundet dem, har vi også fundet nogle kammerater, som vil hjælpe os
med at finde os til rette hos dem. I vores gruppe rejser vi også ud.
Nogle af os rejser langt væk, mens andre af os rejser knap så langt
væk, men hvor end vi rejser hen, finder vi nye spejderkammerater,
som rækker os en hånd. Det er en af de ting, som gør det dejligt at
være spejder!

Efter sommerferien er der kommet mange nye spejdere til vores
gruppe. Nogle af dem er begyndt som ulve, mens andre af dem er
begyndt som juniorer. Fælles for dem alle er, at de aldrig har været
spejdere før, men at de gerne vil være spejdere. Jeg håber, at I

gamle ulve og juniorer vil sørge for at tage godt imod dem, så de føler
sig velkomne, og så de hurtigt føler sig som en del af vores
fællesskab.

Senere på efteråret arrangerer gruppestyrelsen en aften for vores
og andre spejdergruppers lidt ældre spejdere, hvor temaet er
narkotika. Selv om de fleste af os helst vil tro, at det ikke foregår i
vores pæne by, så er der mange forskellige narkotiske stoffer i
omløb blandt vores bys unge. Mange af de unge ved ikke, hvordan de
kan risikere hurtigt at komme ud i et misbrug, og hvilken skadelig
virkning forskellige narkotiske stoffer kan have på deres kroppe.
Gruppestyrelsen har derfor indbudt et par tidligere stofmisbrugere,
som nu arbejder hos de offentlige myndigheder, hvor de forsøger at
hjælpe nuværende stofmisbrugere med at klare sig i hverdagen og
med eventuelt at komme ud af deres misbrug, til at fortælle vores
unge spejdere og deres forældre om livet som stofmisbruger. Der
kommer nærmere besked om arrangementet senere her i bladet.

Endnu senere på året arrangerer gruppeledelsen en interessant og
lærerig aften, hvor temaet er danske specialstyrker. En aktiv
seniorspejder og nuværende soldat vil komme forbi og fortælle om
nogle af sine oplevelser ved Jægerkorpset og vise noget af den
udrustning frem, som gør, at han kan overleve skjult i flere uger bag
fjendens linier.

Med ønsket om en måned med plads til at tænke nyt og gammelt

Jens
Find din vej, og gå den!
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!

Så er vi startet op med de nye ledere i august og ny skal vi for alvor i
gang med de nye juniorer. Vi skal lære hinanden at kende i
patruljerne og vi skal lære at arbejde sammen med vores nye spejder
kammerater. De gamle juniorer vil selvfølgelig hjælpe de nye tilrette
og sørge for at de hurtigt bliver som gamle juniorer.

 Det bliver et spændende efterår med sø og vandaktiviteter , Krop og
sundhed samt til sidst på året den store prøve juniormærket. Vi
glæder os alle i ledergruppen til rigtigt at lære jer at kende og
rigtigt at lære jer en masse nye spejderfærdigheder.

Der er intet møde torsdag den 5. september for vi skal på Birkelejr
i weekenden.
Birkelejr jagten på den forsvundne gral i har fået en indbydelse.
Månedens første møde er torsdag den 12. september vi bygger vores
egne minibåde som vi ved et senere møde sejler med.
Månedens andet møde er torsdag den 19. september – Vi sejler med
vores både efter vi har bygget dem færdige. Vi øver også baderegler
til svømmehallen. Vi slutter med en lille quiz
Svømmehallen I får en speciel indbydelse om denne tur senere vi
skal jo også vide hvem der kan svømme uden bælte . Vi har øvet
baderegler på mødet før.

Bagheera, Lasse, Sikker, Mads og Mette
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!

Hej Ulve

Så er vi for alvor kommet i gang med et nyt spejderår, og en masse nye ulve
er blevet budt velkommen i vores flok. Tag godt i mod dem i banderne, og
hjælp med at lære dem de gode færdigheder I har som gamle garvede Ulve.

Og det får I rig mulighed for, da vi i september vil benytte os af de
færdigheder vi lærte på sommerlejren og brugt på Colleruphus-turen. Vi skal
nemlig fortsætte med lejrliv, og lære hvordan vi skal indrette os når vi er på
tur.
Nogle af jer har måske aldrig lavet mad over bål, så det skal vi prøve den 12
sept. Så kan I også vise hvor gode I er blevet til at tænde et bål.

Der er mulighed for at komme på lejr i denne måned, for vi skal på Birkelejr
den 6-8 september. Det foregår sammen med alle de andre spejdere i
Birkerød, både KFUM/KFUK og FDF’erne. Og vi skal dyste mod dem på
FUBI-løbet, så alle skal med, så vi kan vise at vi er de bedste Ulve i
Birkerød.
På grund af Birkelejr er der ikke møde den 5.

Lejrlivet vil vi fortsat leve den 19. og den 26 september.

Med mange ulvehilsner

Susanne, Mette og Baloo
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Når I læser dette burde gruppeturen gerne være veloverstået. Forhåbentlig med
de sædvanlige lækre grillkyllinger og mange af vores øvrige gamle traditioner.
Derudover burde der jo nu være en masse nyoprykkede spejdere. Velkommen til
jer.
Her i september lægger vi ud med et tropsmøde onsdag den 4. Det foregår ude
på grunden. Sørg for at have noget tøj på som kan tåle lidt af hvert.
Kort efter, nemlig i den første hele weekend håber jeg at alle deltager i Birkelejr.
Vi skal jo ud at kæmpe om sølvøksen. Det ville jo være lækkert om den landede
hos os igen, så jeg håber i vil kæmpe for at det lykkes. Jeg beklager at
indbydelsen ikke kom ud i bedre tid, men jeg var blevet oplyst om at der var styr
på indbydelsen, så først da jeg blev opmærksom på at der ikke var det kunne jeg
jo gribe ind og få den ud.
Hvis I ikke på forhånd var opmærksomme på at der var Birkelejr i den weekend
vil jeg minde jer om at i normalt bør kunne finde alle de kommende
arrangementer i kalenderen på hjemmesiden.

Ellers vil denne måneds emne være 1. hjælp. Det skulle jo gerne være sådan at I
er gode til det. Forhåbentlig får vi aldrig brug for det, men hvis man pludselig en
dag står med en eller flere skadede personer er det super rart at have fuldt ud
styr på hvad man skal gøre og hvordan man bedst hjælper.

Til alle PLA’erne skal jeg lige gøre opmærksom på at månedens PLAM ikke
foregår sidste onsdag som normalt, men allerede næstsidste onsdag i måneden.
Det skyldes at staben ikke kan sidste onsdag på grund af senior aktiviteter.

Ellers vil måneden forhåbentlig komme til at indeholde et ekstra ordinært
grupperådsmøde som I bør kunne læse nærmere om et andet sted i bladet. Dette
skyldes vores hytteprojekt. I skrivende stund er vi meget langt fremme med et
konkret projekt, men det skal lige godkendes af kommunen. Hvis det går igennem
der skal det også besluttes af os selv til dette ekstra ordinære grupperådsmøde.
Det er et møde for både jer og jeres forældre og vil rumme diverse informationer
om selve projektet og om godkendelse af en kontingent forhøjelse for at få
økonomien i projektet til at hænge sammen. Sørg for at deltage i dette møde og
hiv endelig en eller begge jeres forældre med

Tilbage er vist kun at sige at jeg nu hellere må se at komme i seng. Klokken er
01:30 og deadline for bladet var for 3 dage siden. Desværre missede jeg den pga.
en tur til England med jobbet og min elendige hukommelse som gjorde at jeg ikke
fik det lavet inden. Jeg håber at det alligevel lykkedes redaktøren at nå at få det
med. Ellers må i jo få det på anden vis. Nå jeg vil sove lidt lige inden jeg i morgen
tidlig skal med hytte udvalget ud at se på bygninger lavet af det firma der
formentlig skal opføre vores kommende hytte.

Tropsmøde Onsdag den 4. september 19:30 på grunden
Birkelejr Weekenden den 6.-8. september
PLAM Onsdag den 18. september på lokalet. Kun for PLA’er
Grupperådsmøde Søndag 29/9. Se mere andet sted i bladet
Næste Tropsmøde Onsdag den 2. oktober

Husk at melde afbud!!! Staben
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mester i nytysk (Mads) senere sagde til Lars ”du har måne og jeg er en sol – tilsammen er
vi et døgn!” Man må i det hele taget sige, at Mads lukkede så meget tarmflora ud på
denne tur, at det har fortjent sit eget indlæg (det bliver vist en anden gang og i et mindre
lødigt medie).
Om morgenen tog vi ud på en todages hejk, hvor vi overnattede på et gæstgiveri ”in the
midle of nowhere”. En forrygende tur, hvor Mads, Braad og Lasse bare ikke kunne få nok.
De gik så højt op på et bjergmassiv (3260m), at regnen blev til sne. 20 cm sne i korte, våde
bukser siges st være meget koldt!
Vi andre gik en mere stille rute og lærte af køerne, hvordan man løber ned af  en bjergside.
Den såkaldte ”ko-teknik”. Den vil vi senere øve ude på Fort Nix.
Senere på ugen forsøgte de hårde drenge (er Lorte en dreng?) at køre den samme etape
som Tour de France rytterne gjorde i området (kongeetapen) og hvis Lasse skulle have
glemt det, så nåede du ikke toppen (tabtabtabatabt!!).  Bagefter besteg vi endnu et bjerg.
Denne gang havde vi dog dobbelt karabiner med til det. Dette minimerede dødschancerne
en del. Det virkede lidt som snyd efter den første tur, men det var nu nok meget godt. Da
vi var 200 meter over Valloire, slap Pils armkrafter op. Og så hang hun dér i 15 minutter,
mens Pernille Beutybox bar hendes vægt i rebet. Jeg stod lige neden under med mægtig
meget syre i armene og overvejede at følge trop med Pil, men jeg mente, at det ikke var
helt fair over for Pernille. Det var lige spændende nok!
Turen sluttede med, at Marie kyssede guiden (det har hun selvfølgelig aldrig sagt). Hvad
siger ham den nye til det?
Efter en lang uge i Frankrig tog vi bussen tilbage til DK. Det gik stille roligt.
Der er 6 linier til biiiiip, sagde AK og så var vi samme farve i hovedet som Lars allesammen
(nej, det var kun far til 15, red.).
Derefter sov vi allesammen. Lige med untagelse af Pil og Kano. Der var nemlig et
tohovedet yankeebarsmaskende monster neden under deres seng (som delvist mindede
om en Honda Fireblade CBR 900).

1000 tak for en sprød tur til jer alle!

Hvis du ikke har fattet en hvede af det ovenstående, så er det sgu’ nok  fordi du ikke var
med på turen – shame on you!

Og hvad med månedens program? Det  må  du tænde nettet for at finde, Holm!

                                                                                         K.H: P.  Plys

Det franske paradis.
Hermed et par ord fra årete sommerlejr, så de, der pjækkede, også kan følge med – direkte
fra os til Barbadutten.
Efter 26 stive timer i bus (kun afbrudt af talrige pauser, hvor man kunne nyde de tyske
egnsretter – vi nævner i flæng: chokolatten milksharten – i hyggelige omgivelser  langs
motorvejen på Mac D) ankom vi til alperne, hvor vi i stærkt solskin gik de sidste fem km til
vores bestemmelsessted: En lille alpeby ved navn Valloire. Bortset fra at Pernille Buitybox
var en kende rystet over, at vi ikke skulle med færge (og hun derved missede chancen for
at købe billig parfume), så var alle ved godt mod, og vi fik hurtigt rejst de gule telte og
hejst fanen med Dannebrog.
Dagen efter varmede vi op til ugen med at følge den grønneste og korteste rute på kortet.
Dette var dog mere end rigeligt for de fleste. Det gik mildest talt meget op af bakke
skråstreg bjerg. Bagefter fandt nogle af os frem til den lokale bjergguide Patrick, som
arrangerede en bjergklatretur til os den kommende dag. Han påstod, at både børnehaver
og pensionister (ligesom far til 15) før havde klaret turen med lethed. Dette viste sig at
være den mest nededrægtige løgn. Vi klarede dog alle turen til toppen af l´Aguille Noire
(2867 m.) Det var superflot (og supersindssygt). Vi var delt op i et chokoladehold og et
super(tude)hold. Jeg vi ikke nævne navne, men måske vil Marie og Rikke forklare
holdenes navne. Jeg skal dog gerne indrømme, at min egen tarmflora var tæt på det
ukontrolable, hver gang jeg kiggede ned. Vi overlevede dog alle, og bagefter var alle
stjernestolte. Pernille Beutibox var dog lettere knust over, at der var kommet ridser på
hendes nye vandrestøvler.
Efter denne tur var alle enige om, at ordet Patrick var fransk for stjernepsykopat! Da vi nu
alle var blevet løsnet fra Patricks ”sikkerheds”-reb var det på tide at fejre det med en lille
gang festivitas, hvilket faldt sammen med, at der var  ”appy our” på det lokale hotel. Her
underholdt Lasse med guitaren, og vi holdt Kong Kristian, mens turister og lokale så
måbende til. Det var en stor dag og en festlig aften. 62,5% siger vist alt – ik’ piger?
Dagen efter var der naturlig nok hviledag. Dog legede de fleste af os ”solen er giftig”.
Senere lavede vi picnic under en skilift, hvor de mest hard core af os spillede bjergcrocket.
Dette er et uhyre vanskeligt spil. Det sluttede dog også uafgjort (vel gjorde det ej –
vinder: Lasse Bjergcrocketmester, red.).
Om aftenen smed Lorte tøjet på deletoilettet. Jeg var desværre ikke tilstede. Jeg sad
nemlig og smurte mig ind i delelæbepomade.
Derefter læste AK op af turens saftige romanblad. Det var nok mest drengene, der
spidsede ører. Vi lærte blandt andet, hvad man svarer til en pige, der siger, at vi er som nat
og dag: ”men tilsammen er vi et døgn”. Smukt svaret Brandon Prince!!!! – eller som vores
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Kære Blåmejser!

I september måned skal vi bruge møderne til at lave snobrød på bål
og tage duelighedstegn. De nye skal lære at tænde bål, snitte med
kniv og bruge en sav. Så husk jeres spejderdolke hvis I har en. De
mejser der allerede har taget disse beviser skal i gang med
blåmejsemærket igen, så vi skal lige tjekke jeres hæfter igennem om I
har fået alle de krydser I skal have.

Fra oktober af holder vi møderne i hytten ved Parkvejskolen, dvs.
sidste møde på Grunden i år er torsdag d. 26/9-02.
Som altid er det vigtigt at I overvejer jeres påklædning inden I tager
til møde. Det er bedst at have praktisk tøj og fodtøj på, der godt kan
tåle at blive lidt snavset. Derudover er det en god ide at have en
regnjakke med i tasken, man kan jo aldrig vide…

Kære Spirer

I september måned skal vi have afholdt de sidste af de møder som I
selv har planlagt. D. 2 er det Troldene som holder møde, d. 9. er det
Lynene og d. 16. er det Svanerne. Alle møderne er på grunden ved
Hestkøbgård fra 18.30 – 20.30.

D. 23.  og d. 30. starter og slutter mødet i hytten. Vi skal på fotoløb
rundt i byen på cykel, men først skal vi være sikker på at alt er i
orden på vores cykler. Så HUSK at tage din cykel og cykellygte
med til møde.

Vi skal også på tur, Birkelejr d. 6 – 8 sep, med alle de andre
spejdere i Birkerød. Vi skal ligge i telt på Birkeengen ved
Hundested. Det bliver sjovt at gense vores lejrplads fra
sommerlejren.

Sommerlejrbilleder  og ½ årsprogram kan ses på:
 www.wilcken.dk/rokke/

Husk at meld afbud hvis du ikke kan komme.

Med spirerhilsen

Tubbi, Baloo, Rokke og Smil
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Hejsa Tobitter
Så er det blevet september og efteråret nærmer sig med raske fjed og en
masse spejderarrangementer står for døren.

PLA ́ erne har været på tur og lært at planlægge og afvikle ture og møder.

Så nu kan I få en masse spændende møder hvor I så kan dygtig gøre jer inden
I drager afsted på de forskellige arrangementer.

Det bliver også spændende at hører om oplevelserne fra årets Nathejk.

Birkelejr på Birkeengen ved Hundested.

Det er den 6 – 8 september

Der afholdes Tropsmøde den sidste torsdag i hver måned
kl. 19.00 -  21.00 i Hytten på Birkerød Parkvej.

I forbindelse med Tropsmøderne afholdes der PLA-møde fra 18.00 – 19.00

I september er der tropstur til Stenløse.

Det er den 27 – 29 september

Tilmelding afleveres senest d. 20/9-02

Tropsstaben

Birkelejr
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Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
ML:Kasper Munk (Baloo) 32 58 71 22/ 23 9912 99
MA:Jeppe Sandholt 45 81 74 46/ 26 3674 46
MH:Susanne Jensen 45 82 40 68/ 22 5395 85
MH:Mette Kjær (Messua)    45 82 11 33

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 45 82 11 33
JA:Sune Ingvardson (Bagheera) / 22 4772 52
JA:Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai) 45 81 04 07
JA:Mads Rønnest (Phao) 45 81 12 04/ 26 2297 21
JA:Sikker Rosendal (Thuu) 45 81 89 38/ 27 3607 70
JH:Michael Hansen (Addax) 45 8143 39 / 61359310

Troppen:
TL:Jakob Braad 45 82 42 70/ 29 7242 70
TA:Rune Jørgensen / 26 83 98 81
TA:Susanne Lassen / 26 81 60 94
TA:Lasse Nielsen 45 81 71 57/ 26 1410 28

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
PA:Andreas Esmann-Jensen 45 81 27 94 / 27 30 24 40

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 26 36 71 00

Birkerød Rover: ubesat

Gruppeleder:
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm 45 81 71 09

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 Katrine Jørgensen (Vims) 36468382/29 72 83 82
Natalie Strandman (Pippi) 36 44 57 03
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
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PL : Cathrin B. Kristensen 45 82 04 68
PA : Camilla Poulsen 45 81 89 83
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PL : Louise H. Larsen 45 81 83 24
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Birkerød Bjørne:
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Birkerød Rover:
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Gruppeleder:
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Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
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Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Hyttemor:
Helle Larsen 45 81 83 24
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


