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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
Tak for den gode modtagelse jeg har fået som ny minileder. Jeg synes det er
utroligt spændende at arbejde sammen med Jer. Det var en skam at vi måtte
tage afsked med Baloo. Vi ønsker naturligvis Baloo held og lykke med det
nye
job.
Vi skal også sige pænt goddag til Mette Englev, der træder ind i
lederkredsen som ny mini hjælper. Det er altid rart at få nye kræfter ind i
ledelsen.
Ulvene er snart gennem det nye mærke “Vi og verden”. I januar gennemgik
vi
opbygningen af vores egen spejdergruppe, vi var nede at se på
brandstationen
og på kirken. Dernæst lærte vi hvordan man laver sin egen ostemad med
brød,
smør og ost som vi selv fremstillede. Efter vinterferien arbejdede vi med
Nordens lande - hvor vi specielt snakkede om Norge, da sommerlejren jo
går
derop i år.
I marts måned starter vi på at tage et nyt spændende mærke “Lejrliv”. Vi
har
valgt netop dette mærke for at vi kan forberede os til Norgesturen.
Lejrlivtemaet løber helt til sommerferien og byder på mange gode
spejderaktiviteter, men herom i næste blad.
Med ulvehilsen

2 Pudmini, Messua, Mette og Tha.

Birkerød
Blåmejser

2.
Kære blåmejser,

Marts måned kommer til at stå i naturens og dyrenes tegn. Tidligere på året
fortalte I, at I ønskede at lære noget om dyrene i danmarks natur. Så det
må vi se om vi kan gøre noget ved. Forhåbentligt begynder vejret også at
blive lidt bedre, så vi kan begynde at komme lidt ud og udforske naturen.
Lederne sørger for en masse materialer, men hvis du selv ligger inde med
nogle spændende dyre-bøger eller andet, vil det være spændende hvis du
tog dem med til mødet.
I marts måned skal vi også på weekend-tur. Denne gang er det med alle
de andre minispejdere i hele divisionen dvs. alle de spejdere der har
alderen 8 til 10 år. Turen foregår i Arresøcentret i Frederiksværk fra den
21.-23. marts. Husk at mødet inden turen, torsdag d. 20.marts er aflyst.
Mange hilsner fra jeres ledere

Med stor mejsehilsen
Prik
4582 1337

Prop
2670 5869

Era
4581 1378
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2.

Birkerød
Spirer

Kære Spirer
Februar måned er forløbet hurtigt med
vinterferie og gruppetur. I marts måned
skal vi beskæftige os med to forskellige
emner.
Det er koder og orientering.
De tre første møder i marts, som er d. 3.,
d. 10. og d. 17., skal vi blive meget klogere
på hvordan man kan skrive hemmelige
beskeder til hinanden.
D. 24. og d. 31. skal vi beskæftige os med
orientering, dvs. vi skal blive rigtige gode
til at bruge og forstå kort og kompas.
Med spirerhilsen
Baloo, Rokke og Smil
NB! HUSK afbud skal meddelelse direkte
til lederne
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Ærede tropsspejdere i 1. og 2. Birkerød Trop
Vi er nogle nepalesiske munke fra Khor-Biyong klosteret som inderligt vil
anmode om jeres hjælp.
De sidste mange måneder har vi følt os utrygge på vores ellers vidunderlige
kloster. Problemet er, at vi ofte ser meget store fodspor, blodspor og andre
mærkværdige fænomener i naturen omkring os, som antyder at der foregår
noget særdeles mystisk. Vi ved endnu ikke hvad der foregår, men vi har en
mistanke om at det måske kan være Yetien (bedre kendt som den afskyelige
snemand) der huserer i området.
Vi har hørt meget godt om jeres fænomenale evner og vilje til at hjælpe jeres
nødlidende medmennesker, og vi er sikre på at I kan hjælpe os med at opklare
hvad det er der sker.
Det vil derfor glæde os meget hvis I vil møde op i weekenden den 14.-16. marts.
Til gengæld byder vi på et dejligt ophold i vores pragtfulde kloster, med fuld
forplejning.
Det eneste vi ikke kan dække er en pas-afgift på 150 kroner som I skal betale
for at måtte forlade Danmark.
Resten af rejseudgifterne dækker vi.
Vi har aftalt med jeres tropsledere at
de vil stå for at modtage de 150 kroner.
I skal betale dem senest onsdag den 5. marts.
I bedes møde op ved 1. Birkerøds lokale, Johan Mantzius Vej 7B i Birkerød
fredag den 14. marts kl. 19:00
Der vil personalet fra Nepal tours tage imod jer og sende jer af sted på rejsen.
I vil være tilbage i Danmark på Søterrassen 17 i Holte søndag kl. 11:30
Med de ærbødigste hilsner fra Khor-Biyong munkene.
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1.

Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!

Først og fremmest skal jeg beklage at der skete en fejl i sidste udgave af bladet.
Selvom jeg havde skrevet et indlæg og sendt det til tiden så kom vores redaktør
til at sætte januar måneds indlæg i bladet, i stedet for februar indlægget. Hun har
beklaget fejlen. Nu håber jeg at det rigtige indlæg kommer i denne gang.
Jeg håber i øvrigt at I blev en del klogere med hensyn til båltænding i februar
måned. Jeg håber virkelig at I tog jer sammen og smuttede ud i kulden og regnen
og viste at I nu kan tænde bål uanset vejret.
Derudover håber jeg at I havde en god vinterferie og at I stadig er uskadte,
sunde, raske og glade.
I marts skal vi i gang med pionerarbejdet og det vil fortsætte ind i april. Det
gælder jo om at få lært at lave en masse godt pioner arbejde inden
forårsturneringen.
Marts måned lægger desuden ud med et tropsmøde. Til dette møde skal
Sebastian, Simon, Jacob J., Jacob W.L., Jeppe og Andreas E medbringe
kage, slik, sodavand eller lignende. Årsagen er at I alle glemte at dukke op til
sidste tropsmøde uden at have meldt afbud. Jeg ved godt at I ikke kunne læse
det i indlægget i bladet, men I fik en mail om at læse det på nettet og det står
også i det tidligere udleverede halvårsprogram som også kan ses i en opdateret
udgave på nettet, så der er ingen undskyldning for ikke enten at dukke op eller
melde afbud.
Tropsmødet i marts er, som så ofte før, første onsdag i måneden kl. 19:30
på lokalet.
Lidt senere i marts er der Gilwell tur. I år skal I rejse til Nepal og hjælpe nogle
stakkels munke. I kan se indbydelsen et andet sted i bladet. Derudover burde I
6have modtaget den på tryk.

1.

Birkerød
Trop

Så vil jeg opfordre jer til at overveje at deltage i Oak City Rally. Der er kun et
problem : Troppen har ingen sæbekasse biler.
Stabens forsøg på at igangsætte et sådan projekt er mislykkedes indtil flere
gange. Vi ved dog at I meget gerne vil deltage og derfor vil jeg opfordre jer til at
snakke med jeres forældre. Hvis der er en eller flere forældre der gider at bruge
tid og kræfter på at bygge en bil til jer (eller endnu bedre sammen med jer) vil
det være superfedt.
Staben har desværre ikke tid til at involvere sig i projektet, men vi kan love at
tropskassen er villig til at dække alle de udgifter der vil være til at bygge sådan
en sæbekasse bil.
Hiv derfor fat i jeres forældre og lok dem til at hjælpe med at bygge en eller to
sæbekasse biler så også troppen fremover kan deltage i Oak City Rally.
Sidst, men ikke mindst, vil jeg nævne at hytteprojektet skrider fremad. I
skrivende stund ser det ud til at der vil være styr på de lån vi skal optage inden
udgangen af februar og derefter vil hytten blive bestilt og fundamentet bliver
forhåbentlig påbegyndt på et tidspunkt i marts.
Husk derfor at bygge pionerprojekter på fællesarealet, men så det ikke generer
indkørsel for store lastbiler.
Tropsmøde
Onsdag den 5. marts kl. 19:30 på lokalet.
PLA-tur
Lørdag-søndag den 7.-9. marts.
Gilwell Weekenden den 14.-16. marts.
PLAM Onsdag den 26. marts kl. 19:30 på lokalet.
Næste tropsmøde
Onsdag den 2. april
Husk at melde afbud!!!

Staben
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Birkerød Trop
Tobit

2.

De 14 tobitter møder drengene i Nepal
(en kærlighedshistorie)
De 14 tobitter havde med feminin snilde og ynde klaret sig helt
fantastisk gennem alle februar måneds strabadser. Især
eventyrstykket, hvor prinsessen til slut fandt prinsen på den lyserøde
hest, havde vakt stor begejstring hos Staben, som straks lod dem
fortsætte missionen mod de hede sommeraftener i månelysets skær.
Årets tredje måned skulle vise sig at være den mest romantiske af
dem alle på forårets . Tobitterne kunne næsten ikke vente. Den tredje
dag var det fastelavns mandag, og tobitterne besluttede sig for at
mødes med Staben iført deres varmeste og allerfineste udklædning.
De havde nemlig fået nys om at de skulle på fastelavnsløb kl. 19.
PLAerne skulle naturligvis være der en time før, men også de ville
klæde sig flot ud I de mest fantastiske dragter til løbet. De skulle jo
også være klar til det store STævnemøde med resten af PLAerne
fra området den følgende weekend.
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Birkerød Trop
Tobit

2.

Månedens største og mest romantiske weekend (14.-16.)
PRÆCIS en måned efter YValentines Day Y, skulle selvfølgelig
gå til det fantastiske og eksotiske Nepal.
Tobitterne kunne næsten ikke vente, for her skulle de møde alle de
søde drenge fra byen, og sammen kæmpe mod de store, farlige
bjørne. Alle deres drømme skulle gå i opfyldelse.
Den sidste spændende oplevelse tobitterne skulle have i marts var
den 24., hvor de rigtig skulle ud og more sig sammen med de søde
bjørnepiger. Eftersom de er lidt ældre, kunne de jo lære tobitterne en
masse tricks, som de kunne få brug for efter Nepal-turen. Fx om
hvordan man får lokket drengene til at holde i hånd i biografen.
Efter denne måned i kærlighedens smukke ånd, ville tobitterne være
rustet til april, som snart skulle vise sig at være helt anderledes
alvorlig – men mere om det i næste nummer…
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Birkerød
Bjørne
Månedens stjernetegn: Bjørnen
Jeg kigger dybt ind i min magiske krystalkugle, og jeg ser.. jeg ser.. jeg ser.. en tysk
vagabond i gul regnfrakke og en tom flaske Gammel Dansk!?

Det ser sort ud for bjørnene. Gd’en er drukket, sommerkjolerne lagt til vask og
vagabonden er løs på ny.
Men fortvivl ej, Madam Fugls spådomme ender sjældent helt skidt. - Hovedpersonerne
overlever og Heinz bliver legaliseret som rusmiddel. (og det’ trods kapitalisternes
overlegne brutalitet i det hårde gademiljø og bunkevis af nærdød-oplevelser.)

Arbejde/uddannelse:
Bjørnen er kendt for at være bagud med plancherne – men tag det nu ikke ilde op. For jeg
kan læse i jeres poter, at det ikke har noget som helst at gøre med sløvhed. Derimod er det
bjørnens lysende talent, der overstråler alt og alle, når vi afleverer en dag eller to senere.
Vi er jo levende beviser på, at fordybelse og koncentration er dødsensvigtige elementer i
det moderne studieliv! Så tag jer endelig god tid. Censor og lærer er der nok stadig i
morgen.
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Birkerød
Bjørne

Spejderkammerater: (og eventuelle venner)
Der er ingen tvivl om, at alle i din omgangskreds holder uendeligt meget af dig.
Men lad os nu bare kalde et ringbind for et ringbind! Der findes stadig mennesker i
denne verden, som ikke har fået meldt sig ind i DDS, og det er uheldigvis sådan, at
disse ulykkelige (og klamme!) stakler har en særlig sart lugtesans, og det viser sig
at det især er bjørnens yndlingsparfume: Das lagerfeuer, de generes af. Derfor – gå
nu hjem og tag et bad!
Kærlighed:
Med munden fuld af isterninger, spår jeg på livet løs. Men der er nu noget uldent
ved det. Alt, jeg kan komme frem til er, at alle bjørne, store som små, tykke som
tynde, er – (føj, aldrig havde jeg troet at et så syndigt ord skulle komme over mine
læber. Tilgiv mig.) Suk, at alle bjørne er... seksuelle! (yadrkz)
Milde mammon! Krudt eller vådt, bare jeg ikke skyder et vådeskud...
Pas nu godt på jer selv –
Det’ en faarlig verden vi lever i.

Frem med brystet kaptajn,
man ska jo ik kaste fuglen ud med badevandet.
(Lars har aben....!)
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1.

Birkerød
Gruppe

Referat fra Grupperådsmødet 26/1-03
Bistrup, 26/1-03,rsj
Gruppestyrelsesformanden startede mødet med at byde alle velkommen.
1. Valg af dirigent og referent.
Henning blev valgt som dirigent og René som referent.
Henning kunne konstatere at mødet var rettidigt indkaldt og regnskaber tilgængelige ifølge
vedtægterne. Hermed kunne mødet begynde.
2. Beretning fra gruppestyrelsen og gruppeledelsen (v. Jens Rahbek & Jens
Thygesen) Hytte projektet som er ved at tage form, og om aktiviteterne som er
foretaget gennem året. Der har været flg. aktiviteter til hjælp for hytte projektet :
Kræmmermarked
Brochure uddeling
Juletræssalg
Alle aktiviteter har givet overskud og bidrager dermed positivt til projektet.
Samtidig kunne Jens R. konstatere at der ikke har været behov for justeringer eller andet i løbet
af året hvilket er tegn på et meget velfungerende ”team” omkring gruppen.
Jens Thygesen kunne fortælle at det på medlemssiden har været et godt år.
Alle ”gamle” spejdere er blevet i gruppen og mange af de nye er faldet godt til hvorfor der er
en fin fremgang i medlemstallet.
Lederstaben er på plads og fungerer fint.
Jens T. vil gerne fortsætte sit arbejde i gruppen, selvom han skal først til Cairo og senere måske
til Mellemøsten i forbindelse med sit arbejde. Dette kan være lidt problematisk men der
træffes en beslutning om hvordan på næste gruppeledelsesmøde.
Jens T. er blevet optaget i Sct. Georgs Gildet som ”gildebror”. Han opfordrer til at der
etableres kontakter til Sct. Georgs Gildet hvis der er brug for hjælp til arrangementer.
2. Fremlæggelse af årsregnskab for 2002 til godkendelse (v. Hanne)
Ved gennemgang af regnskabet kunne der konstateres en medlemsfremgang fra 60 til 73.
Selve regnskabet blev omdelt, så alle kunne følge med i gennemgangen.
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Birkerød
Gruppe

Der har i året været fin balance på alle konti, hvorfor der kun her i referatet er fokus på
afvigelserne :
Indtægter :
Aktiviteter som er nævnt tidligere bidrager positivt på indtægterne:
Tilskud fra kommunen til kursus aktivitet.
Kontingent stigninger
Støtte fra Bistrup Kirke
Støtte fra Friluftsrådet
Under udgifter :
Der er lavet undersøgelse af jordforholdene på grunden
Problemer med lækage på vandledning i forbindelse med nedrivning, medførte større
vandregning.
Resultat :
Overskud på ca. 112.000.Regnskabet blev godkendt med efterfølgende klapsalver.
3. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
4. Forelæggelse af planer for indeværende år (v. Jens Rahbek & Jens Thygesen)
Situationen omkring ”Bardunen”
Der vil efter al sandsynlighed blive et problem med trykning eftersom firmaet som trykker det
er ved at blive solgt. Derfor kan det blive nødvendigt at rekruttere hjælp i forældrekredsen til at
få bladet trykt, samlet, klipset etc.
Status for ”Hytten”
Kommunen har givet et bidrag på 237.000.- samt brugsret i 30 år samtidig med at der stilles
sikkerhed for låne afvikling overfor kreditforeningen. Der laves tegninger af et rådgivende
ingeniør firma, således at der allerede omkring 1/3-03 bør forelægge en byggetilladelse. Med
lidt forbehold menes det at selve byggeriet kan påbegyndes 15/5-03. Rejsegilde inden
sommerferien og indretning i sommerferien.
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Birkerød
Gruppe

Selve huset er et Russisk Hus som fremstilles i Minsk. Vi er alle inviteret til at komme derned
og se fabrikationen mod selv at betale transporten, logi kan arrangeres.
Selve arbejdet omkring ”hytten” varetages af et underudvalg i styrelsen.
Jens Thygesen kunne kort fortælle om den planlagte tur til Norge. Der er pt. 20-25 tilmeldte
men antallet skal helst op omkring de 50. Selve programmet vil blive udarbejdet efter Jens T.
har været deroppe i påsken.
I 2004 er der Korpslejr i Sønderjylland.
5. Vedtagelse af budget for indeværende år, samt medlemskontingent (v. Hanne)
Indtægter : Drift af ”hytten” er med, men ikke selve byggearbejdet som har selvstændigt
regnskab.
Ny Konto til ulvenes sommerlejr.
Aktiviteter som sidste år.
Tilsagn om tilskud fra Bistrup Kirke
Udgifter :
Lån til ”hytten” er lagt ind fra 1/5-03.
Nye Poster Vand, El, Forsikring etc. er lagt ind i budgettet.
Kursus aktivitet for lederne er lagt ind.
Resultat :
Overskud på ca. 35.000.Heraf bruges de 33.000 til Norges sommerlejren, da de er opsparet til denne tur.
Budgettet blev godkendt, endnu en gang blev der klappet !
6. Valg af gruppestyrelsesmedlemmer, kasserer og formand
Bjørn og Jesper ønsker at trække sig ud hvorfor disse 2 poster skulle genbesættes.
Lisbeth Garly og Nils Rasmussen ønskede at opstille og blev begge valgt
7. Valg af to ”unge i styrelsen”.
Jeppe Pedersen og David Hansen ønskede at opstille og blev begge valgt
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Gruppe

8. Valg af revisor
Revisoren var på valg. Der var ikke andre kandidater og da revisoren accepterede genvalg blev
Nønne genvalgt.
9. Eventuelt
Det kom frem at man næste år måske kunne finde et mere optimalt sted for juletræssalg. Dette
er allerede skrevet ind i en liste over forbedringsforslag som tages op når det planlægges næste
gang, sammen med andre tiltag.
Der blev rejst spørgsmål om, hvordan lokalet kan ryddes og hvornår. Der var allerede kontakt
med Kommunen som er indstillet på en glidende overgang så længe byggeriet pågår.
Lokalet fremstår lettere beskidt, men det kunne dog for i dag forklares med at tropsmødet
havde fundet sted umiddelbart inden således at rengøring ikke var startet.
Når hytten står færdig, vil der som del af alle møder være et punkt som hedder rengøring/
oprydning.
Bardunen kom på banen igen. Ønsker vi stadig et blad eller kunne vi anvende email/web.
Entydigt fra formanden: vi ønsker bladet selvom det koster os ca. 6000.- pr. år.
Der kom et forslag om at lave en arbejdsgruppe i forbindelse med hytte byggeriet. Dette er
taget til efterretning og der vil blive udarbejdet en tilmeldingsliste.
Jens Rahbek kunne herefter afslutte mødet med tak til alle de fremmødte, dirigenten,
referenten og som alle andre møder afsluttedes også dette møde med sang i rundkreds.
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE

2. BIRKERØD GRUPPE

Hjemmeside:
Ulveflokken:

www.1b.dk

Hjemmeside:

ML: Kim Ørnbo (Tha)
MA: Jeppe Sandholt (Akela)
MH: Susanne Jensen (Pudmini)
MH: Mette Kjær (Messua)
MH: Mette Englev ( - )

45817043 / 40304857
45817446 / 26367446
45824062 / 22539585
45821133
45813119 / 40560435

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
6135 93 10
JH:Michael Hansen (Addax)

Troppen:

Marianne Carlson
Marie Jenstrup (Era)
Naja Krogh Christensen (Prop)

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune

23 23 36 36

Birkerød Rover:
Rolf Ingvardson

26 18 65 12

Gruppeleder:
20 11 31 14 /45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm

28 70 71 09/ 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen
Michael Rom

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek
Kasserer:
Hanne Håkan

45 82 13 37
45 81 13 78
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

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 Birkerød Bjørne:
Sioux:
Camilla Mørch Pedersen
PL:Mads Nilausen
45 81 62 12 / 22 95 63 03
Birkerød Rover:
PA:Andreas Esmann-Jensen45 81 27 94 / 27 30 24 40
Pernille Pedersen

Jens Thygesen (Kaa)

www.2birkerod.dk

Blåmejser:

45 81 18 24
36 46 83 82 /26 83 25 02

Gruppeleder:
Helle Strøm

45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela)
Poul Henrik Appelquist (Muvin)
arb.
Ulla Houmøller (Tikki)

45 81 71 57
45 82 04 67
33 27 43 70
39 56 48 61

Hyttemor:
Helle Larsen

45 81 83 24

Gruppestyrelsen:

45 81 62 12
Formand:
45 81 52 47
Vibeke Hansen
Kasserer:
Philip Dam
45 82 09 54

45 81 60 90
45 82 97 00

Bladændringer, begge grupper:

45 82 06 67

Flytning meldes til posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

