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Vi mødes alle fra 2. Birkrød gruppe fredag d. 
21/2-03 kl. 19:00 på parkeringspladsen ved 
Svaneparken. 
Spirerne går ud til Colleruphus med deres 
bagage. 
Blåmejserne går der ud til Colleruphus uden 
deres bagage. 
Storspejderne skal på orienteringsløb gennem  
Rude skov med bagage. 
Prisen for turen er 175 kr. 
Lørdag er tema’et : Jagten på en god historie. 
Søndag d. 23/2-03 kommer forældrene og 
søskende kl. 9:30 og skal være med til at lave 
lidt sjov i naturen. Når det sjove er forbi er 
der frokost og grupperådsmøde. Prisen for 
dette er 20 kr pr. næse. 

 

 

 
Senest tilmelding til din leder er: 3/2-03 
Jeg kommer___________ 
Jeg kommer ikke_______ 
Spejdernavn________________ 
Mine forældre + søskende kommer  antal____ 
________________ 
Forældreunderskrift 
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

Januar

08-01 Bobo 10 år
10-01 Galago 11 år (3 spejderår)
11-01 Flit 12 år
26-01 Jacob L. 15 år (5 spejderår)
29-01 Jakob B. 28 år (17 spejderår)
30-01 Tinka 11 år

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: bardunen@mail.dk
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

Vi håber at I er kommet godt ind i det nye år, og er klar til
nye spændende og sjove udfordringer. De aktiviteter vi
skal arbejde med er allerførst nogle der hedder Vi og
Verden. Det kommer til at handle om os som spejdere
og vores verden omkring os. Det vil sige gruppen, byen,
Danmark og de Nordiske lande. Og specielt vil vi kigge
på Norge fordi vi jo skal på Sommerlejr der oppe
sammen med resten af gruppen. Så du kan allerede
begynde at glæde dig.
De sange som I lavede og sang for jeres forældre, skal I
prøve at huske, eller måske endda skrive ned, så vi kan
synge dem senere til lejrbål. De er skam for gode til at
gå i glemmebogen.
De knob vi skal prøve at lære i januar måned er et Dick
Turbin Knob. Husk at øve jer på det så du kan det. Der er
også en god ide at øve sig på nogle af dem som der har
været månedens knob i de andre måneder. En tegning
af knobet finder du på side 60 i din Hej Mini.
Første møde efter nytår er den 9. januar.

Med ulvehilsen

Messua, Pudmini, Tha og Baloo
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Birkerød
Blåmejser

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

2.
Kære Blåmejser!

Velkommen til år 2003! Vi håber at I havde en festlig nytårsaften
med jeres familier. Har I mon sat jer nogen spejdernytårsforsæt?

Vi håber også at I har fået nogle gode julegaver – måske endda
nogen I kan bruge til spejder?

Programmet for januar måned er i skrivende stund ikke planlagt
helt færdigt, men vi lover jer at det nok skal blive sjovt.
Forhåbentligt bliver der tid til at fortsætte vores sjove spejder-
gæt-og-grimasser-quiz, som I var smadder dygtige til.

Første møde i efter juleferien måned er torsdag d. 9/1-2003.

Vel mødt!
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Program for 1. halvår 2003 (juniorer)

Duelighedstegn: vi og verden, vores by, orienteringsløber og Juniorprøven.*

Januar
Torsdag den 9. Morse og koder  PLA møde kl. 21-21.30
Torsdag den 16. Koder og morse
Torsdag den 23. Kend din by
Torsdag den 30. Kort og kompas

Febuar
Torsdag den 6. Byløb  PLA møde kl. 21-21.30
Torsdag den 13. Intet møde. Vinterferie.
Torsdag den 20. Spejderbevægelsen i Danmark og andre lande
Torsdag den 27. Spejderbevægelsen i Danmark og andre lande

Marts
Torsdag den 6. Tigerne leder mødet PLA møde kl. 21-21.30
Torsdag den 13. Løverne leder mødet
Torsdag den 20. Kort og kompas
Torsdag den 27. Orienteringsløb.

April
Torsdag den 2. Intet møde. Juniordivi i weekenden.
Weekend d. 4.-6. Juniordivisionsturnering

Herefter er møderne på grunden

Torsdag den 10. Bål og juniorprøve PLA møde kl. 21-21.30
Torsdag den 17. Intet møde Påske
Onsdag den 23(?). Sct. Georgsmøde
Torsdag den 24. Orienteringsløb og kort

Maj
Torsdag den 1. Løbetræning til Oakcity ralley.
Torsdag den 4. Zootur.
Torsdag den 8. Lejrliv/ raftebyggeri.
Torsdag den 15. Intetmøde Storbededagsaften
Torsdag den 22. Løbetræning til Oakcity ralley. PLA møde kl. 21-21.30
Søndag den 25. Oakcity ralley.

Juni
Torsdag den 5. Præstens have vi hjælper til.
Torsdag den 12. Lejrliv/ raftebyggeri.
Torsdag den 19. Sommerferie afslutning, forældrene er med

Lasse, Sikker, Mads og Mette



7

Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

Så har i forhåbentlig fået nogle gode julegaver og klar til år 2002
spejderåret. I januar skal vi                      starte det første møde d. 6.
januar med at planlægge                           møder. Lynene skal starte
med at afholde jeres møde                          d. 13. januar derefter er det
Svanerne d. 20. januar                                  og d. 27. januar er det
Troldenes tur. Pandaerne                                       afholder først deres
møde i februar.

Møderne i skal planlægge og afholde skal være spændende også for
de andre patruljer.
Vi skal 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. 21-23 februar. Se andet sted i bladet.

N

                                              V             Ø

S

Med mange nytårshilsner fra
Baloo, Tubbi, Smil, og Rokke
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1.
Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Først og fremmest vil jeg ønske jer alle et rigtigt godt nytår og velkommen til
2003.
I 2003 er det første gang i den tid jeg har været i gruppen at vi forsøger os med
en gruppe sommerlejr. Ideen er jo mest at udnytte at vi kan spare en del penge
på transporten når vi er mange og derfor drager vi jo også hele vejen til Norge.
Prisen blev jo i december nedsat fra 2500 kroner til 1800 kroner pr. mand. Hvis
nogle af jer endnu ikke har fået jer tilmeldt og betalt de 2 første rater på i alt
1000 kroner skal i få det gjort i en fart.
De fleste har tilmeldt sig, men de sidste skal skynde sig at tilmelde sig (eller
melde afbud).

Her i det nye år lægger vi ud med emnet knob og besnøringer. Det gælder
selvfølgelig om at kunne en masse knob, men bestemt også at vide hvad de skal
bruges til. Det samme gælder også for besnøringer. I skal både lære hvordan de
laves rigtigt (hvor skal tømmerstikket være, hvor skal dobbelthalvstikket være,
hvor mange gange skal man binde rundt i en vinkelbesnøring, osv.) men i må
også gerne lave dem pæne og stramme. I får virkelig brug for det senere på
foråret så hvis i lærer det ordentligt nu kan I nå så meget desto mere senere og
måske især på forårsturneringen. Sidste år kom vi jo hjem som næst bedste trop
så mon ikke vi skulle stramme os ekstra meget an i år og se om ikke det skulle
være muligt at løbe med sejren. Jeg ved I kan hvis i vil.

Januar byder ikke på nogen ture for troppen men et tropsmøde skal i ikke
snydes for.
Derudover vil det være klogt hvis I allerede nu sætter kryds i kalenderen ved
Gilwell turen den 14-16 marts. Den kan bestemt anbefales.
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1.
Birkerød
Trop

Tropsmødet ligger temmelig utraditionelt i januar. Det ligger nemlig søndag den
26. januar fra 13:30 til ca. 14:30. Derefter er der grupperådsmøde fra 15:00-
17:00 hvor I står for at passe de børn forældrene måtte slæbe med.
Husk nu endelig at dukke op til dette tropsmøde selvom det ligger på en søndag.
I kan roligt regne med at bruge fra 13:30 – 17:00 ved lokalet. Hvad I skal lave
af underholdning for børnene under mødet er op til jer. I er velkomne til at tænke
lidt over det på forhånd, men meningen er at I kan gøre klar mellem 14:30 og
15:00.
Det er vigtigt at i lokker jeres forældre med til grupperådsmødet. Der vil blandt
andet blive informeret lidt om hytteprojektet. I skal også nok selv få lidt mere at
vide om det.

Ellers vil jeg selvfølgelig også takke for en dejlig december måned hvor vi jo dels
havde en glimrende juletur og et hyggeligt juletropsmøde, men hvor vi også
deltog i juletræstændingen i Bistrup og hvor vi, sidst men ikke mindst, solgte
juletræer på Vasevej.
I skrivende stund er der endnu et par salgsdage tilbage, men fortsætter salget
som det er startet vil indtægterne overstige vores forventninger. Hvor mange
penge salget har indbragt i alt kan jeg sikkert fortælle til tropsmødet.

PLAM Onsdag 8. januar kl. 19:30 på  lokalet
Tropsmøde Søndag den 26. januar kl. 13:30-14:30 på lokalet.
Grupperådsmøde Søndag den 26. januar kl. 15:00-17:00 på lokalet
Næste tropsmøde Onsdag den 5. februar kl. 19:30 på lokalet.
Gilwell Weekenden den 14.-16. marts.

Husk at melde afbud!!! Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Kære Svaler og Musvitter

Vi håber, at I alle er kommet godt ind i 2003, og er parate til et nyt og
udfordrende spejderår :)
Nu ville vi jo gerne fortælle lidt om, hvad der skal ske i det kommende
år, men lige meget hvor mange planer man laver, så er det jo ikke sådan
til, at spå om fremtiden – og dog.... Vi har undersøgt sagen og der er
ingen tvivl! Alle spor i denne sag peger i samme retning. Vi fulgte
naturligvis retningen og fandt svaret på vores søgen!!!
Tøser – vi har simpelthen overbevist landets dygtigste
spejderastrolog om, at hun skulle kigge op på stjernehimlen
og lave jeres horoskop for januar. Om det kommer til at
stemme kan kun fremtiden vise....

 - Staben

Tobittens tegn januar 2002

Fritid:
Det nye år bringer også ny energi på dette felt. I vil gå til
spejder med større gejst end nogen sinde før – I vil godt nok
komme ud på glatis i begyndelsen af uge 4, men også dette
vil I klare med jeres sædvanlige elegance. Dette er kun
begyndelsen! Der er ingen tvivl om at energien kun vil blive
større, som året skrider frem.
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Birkerød Trop
Tobit2.

Familie:
I denne måned, vil familien være i fokus. I vil opdage, at det
er muligt at kombinere spejder og familie. Dette vil særligt
vise sig omkring uge 4, så grib chancen når den kommer og
I vil helt sikkert få en positiv oplevelse sammen.

Kærlighed:
På dette område er der ikke det store held i denne måned.
Drengene fra 1. Birkerød er stadig vinterblege og gemmer
sig godt i deres vinterhi. Men frygt ikke, når foråret
begynder at nærme sig (i midten af marts), skulle der være
gode chancer for lidt spejderromantik...

Kalenderen:
2O. Vi tager på skøjtetur sammen med seniorpigerne. Mød
op på Birkerød station kl. 19 og medbring skøjter, hvis du
har nogen.
23. Tag dine forældre med til tropsmøde kl 19 - 21 og dyst
med eller mod dem i en GIRO 413 CUP. Desuden vil vi
fortælle lidt om hvad det vil sige at være spejder i troppen,
hvad der skal ske det næste halve år og om sommerlejren
2003.
Hvis der er nogen der har lyst til at bage kage, så medbring
den endelig til dette møde.
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Birkerød Bjørne

En dag, da Peter Plysbjørn ikke havde noget for, så syntes han, at han
ville gøre noget, og så gik han til Grislingens hus for at se, hvad
Grislingen tog sig for. Det sneede stadig, medens han traskede hen ad
den hvide skovsti og han ventede at finde Grislingen foran ilden i færd
med at varme sine ben, men til sin forbavselse så han, at døren stod
åben, og jo grundigere han så efter, des mere var han klar over, at
Grislingen ikke var derinde.
“Han er ude,” sagde Plys trist, “det er, hvad han er. Han er ikke inde. jeg
må hellere gå en tur for mig selv og tænke mig godt om. Det er dog også
irriterende!”
Først besluttede han imidlertid, at han ville banke meget højt for at være
helt sikker - og medens han ventede på, at Grislingen ikke skulle svare,
hoppede han op og ned for at holde sig varm. Medens han hoppede,
lavede han et lille vers, som forekom ham selv at være et rigtig godt lille
vers. Det lød således:

Jo mer det sner
Tra-lá-Ia-lá,
Jo mer der er
Tra-lá-Ia-lá,
Af sne.

Og ingen ser
Tra-lá-Ia-lá,
Hvor mine tæer
Tra-lá-Ia-lá,
De kolde er
Af sne.

“Og nu vil jeg gå hjem,” sagde Plys, “og se hvad klokken er og måske tage
et halstørklæde på, og så vil jeg gå hen og besøge Æselet og synge det for
ham.”
Han skyndte sig tilbage til sit hus, og han var så optaget undervejs med
verset, som han ville synge for Æselet at da han pludselig så Grislingen
sidde, i sin bedste lænestol blev han stående og gned sit hoved og
spekulerede på, hvis hus han var i.
“Goddag, Grisling” sagde han. “Jeg troede, du var ude.”
“Nej.” sagde Grislingen, “det er dig, som er ude.”
“Det er det også,” sagde Plys. “Jeg vidste, at det var en af os.”
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Han så op på uret, som var gået i stå fem minutter i elleve for nogle uger
siden.
“Klokken er næsten elleve,” sagde Plys lykkelig.
“Du kommer lige i rette tid til at få en lille mundsmag af et eller andet,” og
han stak sit hoved ind i skabet.
“Bagefter vil vi gå hen og synge min sang for Æselet.”
“Hvilken sang, Plys?”
“Den som vi vil synge for Æselet,” forklarede Plys.
Klokken var stadig væk fem minutter i elleve, da Plys og Grislingen en
time senere begav sig på vej. Vinden havde lagt sig, og sneen, der var
blevet træt af at hvirvle rundt og prøve på at fange sig selv, svævede nu
blidt og stille ned, til den fandt et sted, hvor den kunne falde til hvile, og
somme tider var det sted Plys’ næse, og somme tider var det det ikke, og
snart havde Grislingen et helt lag af sne omkring sin hals, og følte sig
vådere og koldere bag ørene, end han, nogen sinde før havde følt sig.
“Plys,” sagde han omsider lidt frygtsomt, for han holdt ikke af, at Plys
skulle synes, at han blev for hurtigt træt, “hvordan ville det være, hvis vi
gik hjem nu og indøvede din sang og så sang den for Æselet i morgen -
eller - eller i overmorgen, når vi ser Æselet?”
,,Det er en udmærket idé, Grisling,” sagde Plys. ,,Vi kan øve os på den nu,
medens vi går; men det kan ikke nytte at gå hjem og indøve den, for det er
en særlig “udendørs sang”, som må synges udendørs i snevejr.”
“Er du ganske vis?” spurgte Grislingen ivrigt.
“Ja, nu kan du selv høre, Grisling, den begynder sådan: “ Jo mer det sner,
tra - lá - la - lá.”
“Tra - la’ - la hvad for noget?” spurgte Grislingen.
“Lá, “ sagde Plys, “dette satte jeg ind for at gøre den mere sangagtig. Des
mer der er, tra - lá - la - lá, des mer der er - - “
“Sagde du ikke noget andet før?”
“Jo, men det var også før?”
“Før tra - lá - la - láet?”
“Det var et helt andet tra - lá - la - lá,” sagde Plys, som efterhånden kørte
noget rundt i det. Nu skal jeg synge den hele for dig, så kan du selv høre.”
Han sang den så igen, og da han var færdig, ventede han på, at
Grislingen skulle sige, at af alle de “udendørs sange for snevejr”, han
nogen sinde havde hørt, var denne absolut den bedste. Efter
at have tænkt sig grundigt om, sagde Grislingen alvorligt:
“Plys, det er ikke så meget tæerne som ørene.”

Birkerød Bjørne
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Grupperådsmøde 2003
Søndag d. 26 januar 2003 i lokalet på Mantziusgården kl 15.00 – 17.00.

Grupperådet er den lokale bestemmende forsamling i Det Danske
Spejderkorps. Forældrene træffer her de overordnede beslutninger, og vi
skal vælge medlemmer til gruppestyrelsen, der følger det daglige arbejde.
Gruppestyrelsen omfatter også de daglige ledere, samt de unge (Ung i
Styrelsen).

Derfor er det vigtigt, at så mange forældre som muligt er med til dette
væsentlige møde. Og selvfølgelig skal vi have alle drengene med!

Vi har lagt et program, der giver mulighed for fælles samvær for hele
familien, og selvstændige aktiviteter for de drenge, der ikke vil have udbytte
af at være med til det formelle grupperådsmøde.

Kl 1500 mødes vi og starter med en sang.
Troppen sørger for en børnepasningsordning under mødet.

Dagsorden for grupperådsmødet
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra gruppestyrelsen og gruppeledelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2002 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af planer for indeværende år
6. Vedtagelse af budget for indeværende år, samt medlemskontingent
7. Valg af gruppestyrelsesmedlemmer, kasserer og formand
8. Valg af to ’unge i styrelsen’
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

ad 7. Følgende er på valg efter en to-års periode:
Bjørn Mose
Jesper Stahl

Kl 1700 slutter vi med fælles afsked, som den sker hos minier og juniorer:
“Dagen randt”.
Under mødet er der et mindre traktement med kaffe, te og kage.

Med spejderhilsen

Jens Rahbek, gruppestyrelsesformand



1 5

Birkerød
Gruppe1.

Beretning fra gruppestyrelsesformanden
Jeg synes at året 2002 i 1. Birkerød har været travlt og fyldt med gode
spejderaktiviteter. Både for drengene, som du kan læse andetsteds i bladet,
og for ledere og gruppestyrelse. Det er lykkedes for gruppeledelsen at få
flere aktive ledere, så alle grenene nu har en fornuftig bemanding. Det har
været ekstra vigtigt, fordi Jens er udstationeret i Hjørring og kun er i
Birkerød i week-enderne.

Gruppestyrelsen er i 2002 blevet kastet ud i et hytteprojekt. Kommunen havde
en plan om at vi skulle bygge en hytte og forlade Mantziusgården. Den
udfordring har vi så taget på os, hvilket har smittet af på aktiviteterne resten
af året. Vi har skullet vurdere vores økonomi og indtjening med henblik på at
skulle betale en hytte. Vi har skullet sætte os ind i reglerne for et byggeri, og
vi har ikke mindst skulle finde en passende hytte. Valget er faldet på en
russisk bjælkehytte. Den har et meget flot og spejderrigtigt udseende og er så
billig, at vi kan få økonomien til at hænge sammen.

Vi har snakket meget om den mængde arbejde, vi mente var realistisk at få os
forældre til at synes var sjovt. Vi er alle travle mennesker, så udgangspunktet
var, at vi ikke kunne overkomme så meget.  Et væsentligt moment er også, hvor
lang tid indsatsen spredes over. De fleste meldinger, jeg har hørt, viser, at det
skulle være realistisk at lave en koncentreret indsats i tre uger, hvor vi skal
stable tømmer til hytten. Det bliver sandsynligvis i maj eller/og starten af juni.

Gruppestyrelsen har i forbindelse med hytteprojektet fokuseret en del på
økonomien. Det har været vigtigt at fortsætte arbejdet med grundlovsdag,
kræmmermarked og uddeling af aftenskoleprogrammer. Nu i december er vi i
gang med at sælge juletræer.

Samtidigt med at give indtægter, er det også vigtigt, at disse aktiviteter er
med til at gøre spejderne synlige i samfundet. Vi synes jo, at det er synd for
de drenge, der ikke oplever at være med i spejdersammenholdet.

Jeg vil naturligvis på vegne af DDS, 1. Birkerød gerne have drengene til at
komme med hos os. Men hvis vores aktiviteter har afsmittende virkning på
andre ungdomsgrupper i byen, er jeg ikke ked af det. Vi har et meget
udmærket samarbejde med de andre korps/grupper. Et samarbejde, der
kommer naturligt af at udmønte spejderideen i praksis.

Tak for 2002!

Jens Rahbek
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Årsberetning 2002 for Ulve

Status for ulvene er at vi ved årsskiftet er 17 ulve fordelt på 3 bander
og der er 3 ledere.
Foråret blev brugt på emnet Klar dig selv hvor vi arbejde med blandt
andet 1. hjælp og Morsekode. Efteråret er blevet brugt på Drama, Musik
og Sang og på Sundhed og Bevægelse. I Drama har banderne lavet et
banderåb og sunget for deres forældre til Julemødet. Sundhed og
Bevægelse kom til at handle meget om at lave mad på bål, men vi fik også
lavet en kondibane ude på grunden. Ydermere har alle ulve lavet en
lejrbålskappe.
Sommerlejren foregik i år ved Roskilde og handlede, naturligvis, om
vikinger.
Foråret vil bringe emner som Lejrliv og Vi & Verden.

Årsberetning 2002 for 1. Birkerød Trop.
2002 blev endnu et aktivt og godt år for troppen. Vi lagde hårdt ud allerede
i januar hvor troppen deltog i Gilwell som laves af bjørnene for 1. og 2.
Birkerød troppe.
I år var Gilwell en tur ind i eventyrernes verden. På taget af hytten sad
skorstensfejeren og hyrdinden. Frøen blev kysset og blev til en prins og
morgenbordet blev tryllet fyldt med de lækreste retter i de flotteste
farver.Det lyder måske lidt mærkeligt, men prøv evt. at kigge på billederne
fra turen på gruppens hjemmeside.
Ovenpå denne veloverståede Gilwell tur blev det desværre tid en lidt mere
sørgelig, men alligevel underholdende aktivitet. I februar rev gruppen nemlig
Fort Nic ned og troppen var naturligvis med til at splitte det hele ad. Selvom
vi stadig savner Fort Nic var det nok alligevel det rigtige valg gruppen tog
dengang.
Heldigvis var det vældigt underholdende at være lidt destruktiv.
I marts stod den på en udfordring af de store. Der var nemlig arrangeret
vandretur og vel at mærke en af de lange. Enten 50, 75 eller 100 km. Selv 50
km er meget langt at gå, men der var rigtigt mange der klarede det alligevel.
I april lagde vi så ud med den årlige tropstur. En ganske underholdende tur,
selvom Jacob L. faldt i vandet, vores katapulter mislykkedes og vi smadrede
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Anders’ minicrosser så den røg til reparation i flere uger. Det vigtigste var jo
at det var sjovt.
Senere i april deltog vi så på forårsturnering som foregik i Japan på de
mægtige shogun’ers tid. Det lykkedes troppen at blive den næstbedste trop i
divisionen så vi fik en flot fane med hjem indtil næste års forårsturnering.
I maj deltog vi i korpsets store Harry Potter løb. Derudover skulle vi have haft
natløb, men det blev desværre aflyst da der ikke var særligt mange der kunne
på det valgte tidspunkt.
I juni hjalp vi som sædvanligt til i det muntre køkken under Bistrup
Sommerfest, og få dage derefter hjalp vi så med parkering, spejderlejrplads
mm. til det årlige kræmmermarked i byen.
I slutningen af juni deltog en del af staben i afviklingen af et stort vagtjob
hvor vi sammen med bjørnene og roverne var ansvarlige for 62
sikkerhedsvagter. Grunden til at det er relevant for troppen er at der havnede
10.000 kroner i tropskassen samt godt 6000 kroner på kontoen til Norges
turen. Det er vel at mærke udover de penge bjørnene og roverne fik ud af det,
så selv om det er et kæmpe arbejde så luner pengene jo godt.
I juli var vi naturligvis på sommerlejr. Den gik til Forlev spejdercenter, hvor vi
sammen med 250 andre tropsspejdere oplevede Ringenes Herre som den ville
være i en moderne udgave. En rigtigt god sommerlejr (trods en del mudder).
August bød på uddeling af aftenskoleprogrammer samt den årlige gruppetur.
I september var vi på Birkelejr hvor vi kæmpede for at finde den hellige gral
og det reneste vand så vi kunne rense en vigtig kilde. Det lykkedes fint sammen
med alle de øvrige spejdere fra Birkerød (uanset korps).
I oktober deltog vi i o-løbet Grethes Holm Open som vi plejer. Et godt og
udfordrende nat-o-løb for hele divisionen.
I november rundede vi så året af med en juletur omgivet af gangstere og
skumle håndlangere. Heldigvis lykkedes det for politiet at tilfangetage den
onde Don. Endda midt på Birkerød station mens 100 vis af måbende tog-
passagerer så til.
Det var så 2002. Næste år bliver lige så aktivt med masser af gode ture. Lige
nu kæmper lederne hårdt for at gruppesommerlejren til Norge skal blive en
kæmpe succes.

Tak for et godt år.

Jakob.
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Årsberetning 2002 – Birkerød Bjørne
Så går 2002 på hæld, og det er på tide at tænke lidt tilbage på de gode minder året har
bragt. Klanen tæller stadig lige over 40 bjørne – nogle mere aktive end andre – fordelt på
1. og 2. Birkerød grupper.
Igen i år var noget at det første vi gav os i kast med, gennemførelsen af Gilwell turen for
tropsspejderne. I år blev spejderne tryllet ind i et eventyr univers, hvor de skulle løse
alskens opgaver før prinsessen fik sin prins.
Henad foråret var vi så heldige at blive inviteret til Avernakø, hvor et par gamle bjørne
havde sat sig for at bygge en shelter (med udsigt til Bjørnø), så påsken gik med hammer
og sav, og masser’ af røverhistorier fra de der var bjørne for 20 år siden.
På årets Roskilde festival havde vi igen tjansen som campingvagter, for at tjene lidt penge
til klankassen. Udover at have gjort et godt stykke arbejde, fik vi også en hyggelig festival
ud af det – et eksempel på hvordan vi også kan være sammen som spejdere, men uden
uniformen. Den mørkeblå anorak og det bordeaux tørklæde kom tilgengæld til sin ret på
årets sommerlejr, der endte med at gå til de franske alper, nærmere betegnet Valloire.
Her fløj 10 dage afsted, med at cykle de hårdeste af tour-de-france etaperne, alpin
klatring /bjergbestigning med en franske stjernepsykopat af en guide, og hygge på
lejrpladsen med alt fra domino til bjergkroket. Det er vist sikkert at sige at de fleste fik
flyttet nogle grænser på den tur...
Efter en sådan tur, kan det være noget kedsommeligt at vende tilbage til dagligdagen
med skole m.v.. Vi hankede derfor op i de nyoprykkede efter sommerferien, og tog i en
uges klankollektiv for ikke helt at miste kontakten. Som altid var det en vældig success,
og vi glæder os allerede til næste år.
Juleturen for troppene nåde igen at snige sig ind mellem november og december. Selvom
tema’et i år var sat omkring Capone og hans gangster-miljø, foregik overnatningen præcis
som de sidste mange år, i en hurtigt konstrueret shelter, ved bredden af Esrum sø.
Som man gang på gang må indse, når man forsøger at beskrive årets gang for Birkerød
Bjørne, er der simpelthen ikke spalteplads nok, til at få alle vores aktiviteter, happenings
og (til tider lidt aparte) arrangementer med. 2002 bød også både på 100km vandretur,
Skitur til Val Thorens, ”Ud i Det Lyssegrønne” med de andre seniorer i området, NYS-
kurser, Forlev-kurser, teaterforestillinger, picnics, popstars og et hav af andre hyggelige
stunder sammen. Alt sammen svært at undvære, men også svært at nå.
Hvis vi vender blikket den anden vej, og ser fremad, er der den traditionsbundne tur til den
svenske Söderås mellem jul og nytår, efterfulgt af en leder/senior weekend i samme
område en gang i januar. Derudover kan man nok regne med at også 2003 kommer til at
bugne med bjørneaktiviteter – på tegnebrædtet findes (udover de klassiske, årlige
arrangementer) p.t. en overlevelsestur med hjemmeværnet, et førstehjælpskursus hos
beredskabskorpset og en sommerlejr i det københavnske med en masse andre seniorer.
Alt sammen svært at undvære, men også svært at nå...
Mikkel Thune, KL
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Gruppelederen har ordet
Omkring et årsskifte er det kutyme at se tilbage på året, der gik. Jeg vil også skue
lidt tilbage på det år, der er gået, men jeg vil også skue lidt frem til året, der
kommer, for som en norsk spejderleder engang har sagt, så skal vi ”altid videre
frem og op!”

I det gamle år har der været nogle markante milepæle i vores gruppes lange
historie. I det første halvår blev vores gamle hytte, Fort Nic, revet ned, og vores
nye shelter, Hulen, blev rejst. Samtidig blev idéen om en ny helårshytte ude på
grunden til. I det andet halvår etablerede vi en lederstab i hver gren, mens vi
oplevede, at nye spejdere fortsatte med at komme til, og at vores gamle spejdere
fortsatte med at grave sig dybere og dybere ned i spejderiet ude i deres
patruljer. Samtidig blev idéen om en ny helårshytte ude på grunden fældet ned på
papir og ført over på tegnebrættet, og som et led i indretningen af grunden blev
vores gamle raftestativ revet ned, og vores nye raftestativ blev rejst. Hen over
hele året oplevede vi et solidt forældreengagement - et engagement, som var guld
værd!

I det nye år vil der også være nogle markante milepæle. Vi kan allerede skimte
nogle af dem langt ude i horisonten – bygning af vores nye helårshytte ude på
grunden, gruppesommerlejr i Norge, udflytning fra vores gamle lokaler på
Mantziusgården og indretning af vores nye lokaler i hytten. Det bliver en
udfordring for os at nå frem til disse milepæle, men hvis vi blot hjælpes ad, så
skal vi såmænd også nok nå godt frem til dem alle.

I det nye år vil det være en udfordring at sikre en fortsat stor tilgang af nye
spejdere og at fastholde vores gamle spejdere. Det er vores fælles ansvar - både
spejdere, ledere og forældre. Det er vores spejderes ansvar at tage aktiv del i
alle gruppens arrangementer, at stille forslag til forbedringer og at pirre lysten til
spejderlivet hos deres kammerater ved at fortælle dem om vores oplevelser og ved
at tage dem med til vores møder og på vores ture. Det er vores lederes ansvar at
fortsætte det gode spejderarbejde, som bygger på spejderbevægelsens værdier,
som udfordrer vores spejdere, og som giver vores spejdere nogle oplevelser, som
de kan bygge videre på. Det er vores forældres ansvar at skabe rammerne for det
gode spejderarbejde, at tage aktivt del i gruppens liv og blive en endnu vigtigere
del af den og at udbrede kendskabet til spejderbevægelsen blandt deres venner
og bekendte samt arbejdskolleger, så de har os i tankerne, når de vejleder deres
børn i valget af fritidsaktivitet.

Lad os fortsætte med at gøre vores gruppe til et godt sted at være!

Med ønsket om et godt år for os alle

Jens
Find din vej, og gå den!



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
ML:Kasper Munk (Baloo) 32 58 71 22 / 23 99 12 99
MA:Jeppe Sandholt (Akela) 45 81 74 46 /26 36 74 46
MH:Susanne Jensen (Pudmini) 45 82 40 62 /22 53 83 68
MH:Mette Kjær (Messua) 45 82 11 33
MA:Kim Ørnbo (Tha) 45 81 70 43

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 45 82 11 33
JA:Sune Ingvardson (Bagheera) 22 47 72 52
JA:Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai) 45 81 04 07
JA:Mads Rønnest (Phao) 45 81 12 04 /26 22 97 21
JA:Sikker Rosendal (Thuu) 45 81 89 38 /27 36 07 70
JH:Michael Hansen (Addax)  6135 93 10

Troppen:
TL:Jakob Braad 45 82 42 70 /29 72 42 70
TA:Rune Jørgensen 51 88 58 97
TA:Susanne Lassen 26 81 60 94
TA:Lasse Nielsen 26 14 10 28
Mohawk:
PL:Jonas Håkan-Mose 45 82 06 67 / 22 95 16 91
PA:Jeppe Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07 /27 42 62 88
Sioux:
PL:Mads Nilausen 45 81 62 12 / 22 95 63 03
PA:Andreas Esmann-Jensen45 81 27 94 /27 30 24 40

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 23 23 36 36

Birkerød Rover:
Rolf Ingvardson 26 18 65 12

Gruppeleder:

Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 /45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm 28 70 71 09/ 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: www.2birkerod.dk
Blåmejser:
Marianne Carlson 45 82 13 37
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 45 81 58 69

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke) 28 11 47 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo) 23 25 95 21

Troppen:
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
Musvitten:
PL: Anne-Marie Appelqvist 45 82 04 67
PA: Sarah Celine Schannong 45 82 22 58
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen 45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen 45 81 83 24
PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller 45 81 46 00

Birkerød Bjørne:
Camilla Mørch Pedersen 45 81 18 24

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
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
                                                     arb. 33 27 43 70
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61

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


