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D E T  D A N S K E  S P E J D E R K O R P S

13. årgang nr. 2 Februar 2005

Spejderfest for alle i 1. Birkerød

Husk at tilmelde dig gruppens spejderfest
fredag den 11. marts 2005 klokken 18

i Naulakha!

Du skal tilmelde dig hos mig
senest mandag den 28. februar 2005.

Du skal ikke betale noget for at deltage.

Program

På festligt gensyn

Kaa

Spisning
Underholdning

Hygge



2

Arbejdsweekend - Naulakha
5 – 6 februar

Naulakha er en træhytte. En træhytte arbejder. Derfor er der –
specielt til en begyndelse – nogle ting, der skal justeres. Der er
også nogle mangler og fejl, der skal ordnes.

Derfor vil jeg gerne have nogle forældre (m/k) til at hjælpe
nogle timer. Vi starter kl 1000 hver dag og slutter senest kl 1600.
Desuden er det vigtigere at være med et par timer end ikke at
komme!

Det er ikke den sidste chance – jeg regner med i 2005, at vi skal
have yderligere et par arbejdsweekender. Og jeg kan sige, at det
plejer at være hyggeligt.
Vi arrangerer frokost på en eller anden måde.

Med spejderhilsen
Jens Rahbek

---------------------------------------------------------------------
Prisliste på 1. Birkerød udstyr:
Hvis du har tabt dit spejdertørklæde, og hvis du er vokset ud af
din gamle spejder-T-shirt, så kan du købe nyt hos din leder. Du kan
se priserne herunder:

Tørklæde, lyseblåt med gruppelogo trykt i hvidt kr. 50,-

Kasket, mørkeblå i onesize 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,-
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Tillykke siger vi alle til :

Æressiden

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til

Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk

Fødselsdage - februar

2. Pukena 39 år (1 spejderår)
6. Sikker 20 år (12 spejderår)
12. Sika 9 år (1 spejderår)
16. Ulla (Tikki) 38 år
17. Rikke (Fia) 24 år
25. Pernille (Måne) 28 år
26. Mandla 9 år (0 spejderår)

Cathrine (Snus) 19 år
27. Nicoline (Sol) 12 år
28. Andreas H. 16 år (8 spejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,

Så fik vi startet på det nye år med spændende besøg på
brandstationen og Birkerød kirke. Det er jo alt sammen en del af
mærket “Vi og verden” som vi tager her i januar og februar og lidt
ind i marts. I februar fortsætter vi således med at lære noget om
Birkerød kommune og tager ned og besøger  rådhuset d. 3.
februar. D. 10. februar skal vi se om den ost vi fremstillede i januar
er blevet god. Vi bager samtig boller og laver noget smør, så vi får
en komplet hjemmelavet ostemad ud af det.

Der er vinterferie i uge 7, dvs. torsdag d. 17. februar har vi intet
møde. Der er heller ikke noget spejdermøde torsdag d. 24. februar
fordi vi skal på tur i weekenden efter. Der er nemlig MINI DIVI fra
fredag d. 25. feb. til søndag d. 27. februar. Det foregår i år oppe i
Grib skov på det center der hedder Hvidekilde hvor faciliteterne er
super gode. Se mere på www.hvidekilde.dk. I anledning af 200 året
for H.C. Andersens fødsel er temaet i år “H.C. Andersen”.
Vi ses til en spændende februar måned.

Med Spejderhilsen

Jakob, Pukena, Sambur, Raksha, Tantor, Tjo og Tha
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Birkerød
Spirer2.

Hej spirer

I Februar måned skal vi være kreative, vi skal lave spirer t-shirts
og bøllehatte – og møderne er d. 7. februar og 21. februar.  Vi
holder vinter ferie d. 14. februar.
Det sidste møde i februar er den 28. hvor vi skal hygge os med
gæt og grimasser. I skal huske at have en t-shits med til mødet
gerne hvid og vasket -  det må gerne være en gammel t-shits.

I februar måned skal vi også sige farvel til Rokke som junior leder –
men i vil stadig se hende til diverse ture m.m.

Vigtige datoer i foråret:
1-3. April Gruppetur.
16-17 april Divisionens juniortur
4-8 maj Sommerlejr

Med spirer hilsen
Glip, Glip, Vims & Rokke

Regler for spirernes møde/ture knap
Der er ca. 40 spirer møder og 8-9 ture på et

spejderår.
For at få en møde/ture knap skal en spirer:

Kun melde afbud 5 gange på møder
Være med på 3-4 ture

Være udeblevne 3 gange
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Februar måned byder igen på arbejde. Vi skal nemlig pakke julekort. Det
foregår lørdag den 26. og søndag den 27. februar i Naulakha kl. 10:00-17:00.
Staben sørger for frokost undervejs.
Alle bedes komme og give en hånd så meget som muligt.

Månedens emne i februar er træning til forårsturneringen. I skal øve jer I nogle af
alle de ting I kan få brug for. Jeg vil anbefale alle at reservere weekenden den
8.-10. april til at tage på forårsturnering og dyste mod alle de andre
tropsspejdere i divisionen.
Tropsmødet i marts bliver faktisk holdt torsdag den 3. marts, idet det er en
optakt til forårsturneringen. Det kommer til at foregå et sted i divisionen, og er
ikke kun for os, men for alle, så husk lige at det altså er torsdag den 3. marts og
ikke onsdag der er tropsmøde.
Februar mødet ligger dog som det plejer.

I bør også reservere weekenden den 4.-6. marts hvor der er Gilwell tur. En tur
som klanen laver for os og 2. Birkerød Trop. Der er sikkert indbydelse et andet
sted i bladet.
Mandag den 7. marts skal vi lære at slukke brande ved brandstationen.
Husk også vores hyttefest fredag den 11. marts.

Tropsmøde Onsdag den 2. februar kl. 19:30 i Naulakha
PLAM Onsdag den 23. februar kl. 19:30 i Naulakha
Pakke julekort Lørdag/søndag 26./27. kl. 10-17 i Naulakha
Forældremøde Tirsdag den 1. marts
Næste tropsmøde Torsdag den 3. marts
Gilwell Weekenden 4.-6. marts
Brandbekæmpelse Mandag den 7. marts
Hyttefest Fredag den 11. marts. Se indbydelse i dette blad

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

Kære Tobitter

Februar betyder vinterferie og derfor også én uge mindre til at
holde spejdermøder i.

Derfor holder vi ikke et tropsmøde i februar, men i stedet et
PLA-møde i starten af måneden, hvor patruljeledere og -
assistenter bliver udstyret med inspiration og idéer til, hvordan I
kan komme i gang med temaet ’Vikinger’.

Så I kan roligt glæde jer til nogle spændende møder i de vilde
vikingers tegn!

I starten af marts (4.-6.) venter den traditionsrige Gilwell-tur, så
reserver allerede nu weekend’en – det bliver helt sikkert en
fantastisk, fantasifuld tur!

Til sidst er der kun at understrege endnu en gang ☺ :

Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme – både til
patruljemøder, trops- og PLA-møder og ikke mindst ture.

Og så må de af jer, der er så heldige, ellers ha’ en rigtigt god
vinterferie!

Program februar:
9. februar: PLA-møde, kl. 19.00 i hytten
Uge 7: Vinterferie

Mange hilsner fra Staben
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Birkerød
Bjørne

Kære Tropsspejdere!

Så er det nu, at det er nu, at det er nu, at der snart er

Gilwell!

Tidspunktet er weekenden d. 4- 6. marts,
Og i skal tilmelde jer, til jeres tropsleder inden d. 11.

februar.

Turen starter ca. kl. 18.00 fredag på Birkerød station, men i
får

mere præcist at vide, om tid og sted, når weekenden nærmer
sig

Vi glæder os til at se jer allesammen!

Kærlig Hilsen

Bjørnene

P.Plys
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Husk at årets Grupperådsmøde for 2. Birkerød
holdes onsdag den 23. februar kl. 19:00 i hytten.
Den foreløbige dagsorden for mødet er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:

o forelæggelse af planer for indeværende år
o beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.
o vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af

medlemskontingent
6. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
7. valg til bestyrelsen
8. valg af medlemmer til Korpsrådet
9. valg af medlemmer til Divisionsrådet
10. valg af revisor og revisor suppleant
11. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
12. eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden
Johnny Haupt Larsen (larsen@larell.dk) i hænde senest 14 dage inden mødet.
Det gælder selvfølgelig altid at har I ellers noget I gerne vil have udgivet på
hjemmesiden kan i sende det per e-mail til Muvin (pha@dds.dk) eller mig
(larsen@larell.dk) så skal vi sørge for at det hurtigst muligt bliver lagt ud på
hjemmesiden.

Vi glæder os til at se jer den 23 februar 2005 hvor vi håber på et stort fremmøde
så vi kan få taget fat på det kommende års opgaver – som blandt andet kommer
til at gå ud på at få færdiggjort den nye hyttes omgivelser – udover selve
spejderarbejdet.
Husk at hjemmesidens adresse er www.2birkerod.dk – hvor I også kan læse
Bardunen.

Husk at kørende trafik til den nye hytte IKKE foregår gennem golfklubbens p-
plads men ad vejen før (den er også belyst). Den er markeret med skiltet
“Spejderhytterne”. Det gælder også til Grupperådsmødet.
Hilsen
Johnny Larsen, Gruppestyrelsesformand

2. Birkerød Gruppe
Sidste nyt fra Bestyrelsen
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Birkerød
Gruppe1.

Udkast til vision og mål for 1. Birkerød Gruppe
1. Birkerød Gruppes vision er:
- At udvikle godej spejdere.

1. Birkerød Gruppes mål er:
- At give spejderne en hel spejdertid – fra ulv til rover.
- At skabe rammerne for sjovt og udfordrende spejderi.
- At tilbyde mange gode ture og oplevelser i naturen for spejderne.
- At bringe spejderbevægelsens værdier ind i det daglige
spejderarbejde.
- At udvikle spejderne, således at de senere kan blive gode
spejderledere.
- At udvikle og fastholde en rød tråd i spejderarbejdet i grenene og på
tværs af grenene.
- At fastholde gamle traditioner og udvikle nye.

- At være 100 spejdere, eksklusiv ledere, i gruppen – 25 spejdere i
hver gren.
- At have en engageret lederstab på 5 ledere i mini-, junior- og
spejdergrenen og en fremadrettet rekruttering af ledere til alle grene.
- At have en fast sammentømret gruppeledelse.
- At have en bestyrelse bestående af forældre til spejdere fra mini-
junior- og spejdergrenen med en solidt forankret forældrekontakt.
- At have en årlig indtægt på 75.000,- kr. ud over indtægterne fra
kontingenter.
- At være udadvendt og samarbejde aktivt med andre spejdergrupper
og foreninger uden for spejderbevægelsen – både lokalt og regionalt.

Bilag: Mål og handlinger i 1. Birkerød Gruppe.

                 1 Gruppens ledere definerer ordet “gode”.
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Birkerød
Gruppe1.

Mål og handlinger i 1. Birkerød Gruppe

 
Indsatsområde Mål Handlinger 
Rekruttering og 
fastholdelse af 
spejdere. 

- Vi vil rekruttere til 
minigrenen. 
- Vi vil fastholde vores 
spejdere og give dem 
en hel spejdertid. 

- Minigrenen inviterer en lokal SFO til et 
spejderarrangement medio august 2004. Invitationen 
skal udsendes til skolen før sommerferien 2004. 
- Juniorgrenen optager fremover kun drenge, som gå 
i 4. klasse. Hvis enkelte ulve begynder som 7-årige, 
skal de fortsætte i minigrenen, indtil de når 4. klasse. 
- Mini- og juniorgrenen gennemfører et fælles 
arrangement ultimo marts 2004 (én dag) og primo 
oktober 2004 (én weekend). 
- Junior- og tropsgrenen gennemfører et fælles 
arrangement omkring Påsken 2004 (én dag). 
Seniorgrenen arrangerer. 

Rekruttering af 
ledere. 

- Vi vil rekruttere TL/TA 
og KL/KA internt fra 
seniorgrenen. 
- Vi vil rekruttere 
ML/MA og JL/JA 
eksternt blandt 
gruppens forældre. 

- Tropsstaben og seniorstaben skal udpeges 
minimum ét år, før de overtager ledelsen. 
- Seniorgrenen skal udpege en ny KL umiddelbart 
efter sommerferien 2004. 
- ML/JL spørger i april 2004 Lisbeth, Ole og Søren, 
om de vil være MA, og Jan, om han vil være JA. 
- Der udarbejdes en oversigt over gruppens ledere, 
som viser deres anvendelse tre år frem. 

Aktivering af 
forældre. 

- Vi vil fortsat aktivere 
gruppens forældre. 

- Vi uddeler og indsamler gruppens giv-en-hånd-
seddel i april 2004. 
- Vi opbevarer gruppens giv-en-hånd-seddel ved 
grenlederne og gruppelederen. 
- Grenlederne og gruppelederen anvender gruppens 
giv-en-hånd-seddel, når der er brug for hjælp. 
- Kontakten finder sted via mail eller telefon. 
- Tonen skal være høflig. 
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Birkerød
Gruppe1.

Bestyrelsesformand 1. Birkerød

Jeg ser frem til at se jer alle til grupperådsmødet i 1. Birkerød 2005.

Med venlig hilsen

Spejderne i 1. Birkerød har ligesom alle andre spejdergrupper hvert år et
forældremøde, hvor vi snakker om årets gang og udtrykker vores tanker om planer
for de næste år.  Lederne har en masse visioner, og dem skal de have en accept
på fra forældrene. Vi skal også godkende regnskabet og budgettet for næste år.

Jeg vil gerne have, at alle forældre deltager i dette møde. Du har her en reel
mulighed for at have indflydelse på arbejdet i spejdergruppen.

Vi forældre har en løbende mulighed for at have indsigt og indflydelse på de
aktiviteter, der foregår. Først og fremmest på det kommende forældremøde. Dette
møde hedder egentlig et grupperådsmøde, og svarer til en generalforsamling i
andre foreninger. På dette møde kan du komme med alle dine synspunkter og få et
tilbagesvar fra andre forældre. Hvis du ønsker det, kan du også blive medlem af
bestyrelsen. Ordinære medlemmer af bestyrelsen vælges for 2 år, suppleanter for
1 år.

Bestyrelsen holder ca 5 møder om året, hvor vi sammen med lederne diskuterer og
fastsætter planer for det kommende arbejde.

Du kan læse mere om bestyrelsens arbejde sidste år og i det kommende år
andetsteds i Bardunen.

Forældremødet 2005 finder sted

Tirsdag d. 1. marts kl 1900 i Naulakha (hytten)

Reel indflydelse:

Forældremøde
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Birkerød
Gruppe1.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra gruppeledelsen.
3. Beretning fra gruppestyrelsen.
4. Regnskab og status for 2004.
5. Indkomne forslag.
6. Beslutninger om de kommende år:
a. Gruppens visioner for udviklingen.
b. Redegørelse for ledelsesplaner samt bestyrelsesplaner.
7. Budget for 2004.
8. Fastsættelse af antal medlemmer af bestyrelsen.
Forslag: 5 ledere, 6 forældre, 2 unge spejdere.
9. Valg af bestyrelse.
Lederne vælger deres egne repræsentanter. Fra forældrene er

kassereren (Hanne) samt Vibeke og Nils på valg. Hanne er villig
til at blive valgt for 1 år yderligere – derefter skal vi finde en ny
kasserer. Vibeke og Nils er villige til genvalg. Derudover mangler
vi suppleanter. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne på
lige fod med øvrige bestyrelsesmedlemmer – dog uden
stemmeret (vi har aldrig stemt om noget endnu!!). Desuden skal
vi vælge to unge i bestyrelsen.

10.Valg af to medlemmer til korpsrådet.
11.Valg af fem medlemmer til divisionsrådet.
12.Valg af revisor og revisorsuppleant.
13.Eventuelt.

Da mødet også er et formelt møde (generalforsamling) er der fastsat en
dagsorden:

Dagsorden for grupperådsmødet
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Ulvene
Foråret 2004 vil nok blive husket som det halvår, hvor vi holdt alle møderne udendørs.
Vi valgte allerede fra d. 15. januar at sige farvel til Mantziusgården for at afvikle alle
møderne ude på grunden. Hytten var jo ikke færdig, men kunne da give os ly for regn,
så det var nogle meget mørke og kolde møder, vi fik gennemført i de første måneder af
året. Men jeg husker nu alligevel tilbage på møderne som nogle gode og spændende
oplevelser.

Foråret bød på en god MINI Divi tur til Grib Skov, hvor vi jo traditionen tro mødte
spejdere fra hele Ravnsholt divisionen på Hvidekildecenteret.
Af andre gode ture kan nævnes turen med juniorerne til Hillerød i slutningen af marts,
NOB ZOO turen i maj og Oak City Rally, hvor vi fik en flot 3. plads.
I Sommerferien havde vi 18 minier med på blå sommer i 10 dage. Jeg er sikker på at
alle minierne synes, det var en rigtig god tur, som de også vil huske resten af deres liv.
Det er altid spændende at mødes med 20.000 andre spejdere, men det var også
dejligt at være sammen med resten af 1. Birkerøds spejdere.

Andet halvår bød også på mange spændende oplevelser. Den årlige gruppetur til
Colleruphus var endnu engang en god tur, selvom den startede med en ordentlig
omgang regn. Kyllingerne var bare gode !
Vandreturen ud i det blå på 20 km var for ulvene en meget stor oplevelse. Turen rundt
om Furesøen er meget smuk, og det tog os 7 timer at komme i mål.
Birkelejren var også en skøn tur. Vejret var godt og humøret var højt. Vi havde det især
sjovt i det store telt om aftenen.
Ulvene overnattede ude i Naulakha 3 uger før indvielsen. Det var dejligt, at hytten nu
langt om længe var ved at være færdig, og vi kunne ikke vente længere med at “indtage”
vores nye hjem.

På ledersiden er vi godt kørende med 6 voksne og en tropsspejder (Jakob) som
hjælper. Det skulle kunne sikre det generationsskifte, der skal ske hen over
sommerferien. Vi har p.t. 21 ulve og der er 5 som gerne vil starte her i foråret 2005. Det
bringer os op på det antal, vi gerne vil være, nemlig mellem 25 og 30 ulve. Så det er
med stor optimisme vi ser ind i 2005, som et spejderår, der kan blive supergodt.
 Med venlig hilsen Kim Ørnbo

Juniorerne
2004 har været et travlt år for juniorerne, vi har lært en masse, været på ture og hjulpet
med at indvie og bruge vores nye hytte.
1. halvår hos juniorerne startede med emnet verden omkring os, hvor vi lavede møder
til hinanden og til andre juniorspejdere i divisionen. Vi arbejdede også med
orienteringsløb.

I sommerferien var der den store og spændende sommerlejr Blå sommer.
Efter sommerferien har vi fået mange nye juniorer, men der var selvfølgelig også 4
juniorer der blev tropsspejdere. Samtidig holdt Sikker op som leder. Vi takker ham
mange gange for det store arbejde. Heldigvis er Jan/Balou startet i stedet for.

Årsberetning for 1. Birkerød Gruppe 2004
Årsberetningen er et tilbageblik over året, der er gået. Hver gren (minier, juniorer etc.)
får ordet til at fortælle om sidste års store og små begivenheder.
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I efteråret har vi haft emnet skæg og fest, hvor vi har lavet en dejlig julefest for
forældrene med brune kager og bolcher af eget fabrikat samt ikke mindst en flot flot
optræden af juniorerne, der opførte hit med sangen.
I efteråret har vi også været på Birkelejren, Colleruphus gruppetur , juplat og ikke
mindst vores egen juniortur til Allerød.
I løbet af året har der også været de vanlige aktiviter og ture nemlig zootur, Oak city rally,
Kræmmermarked, Bistrup sommerfest, aftenskole kataloger og juletræssalg.
Vi vil gerne takke for et godt år hos juniorerne og håber på et godt 2005.

Troppen
2004 lagde ud med, at vi brugte patruljemøderne på at hjælpe med at isolere, og hvad
vi ellers kunne hjælpe med i hytten.
I marts var vi på Gilwell tur. En tur som klanen laver for vores trop og 2. Birkerød trop. I
år var temaet Hotel Hilton. En ekstra god udgave af gilwell turen, hvor spejderne boede
på hotel og blev betjent af venlige tjenere, stuepiger, osv. Dog måtte de lige undervejs
hjælpe med at opklare nogle forbrydelser, der foregik på hotellet.
I april var der Lands Patrulje Turnering hvor over 50 patruljer fra hele landet dystede i
diverse vikinge inspirerede discipliner. Derudover nåede vi også selv på tropstur i april.
En god og hyggelig tur, hvor der blandt andet blev trænet orientering.
I juni hjalp vi til ved Bistrup Sommerfest og til kræmmermarkedet. En del af staben var
desuden voldsomt engageret i at tjene penge til troppen ved hjælp af arbejde under
Roskilde Festivalen.

I juli var det så tid til Blå Sommer, hvor vi havde været primus motor for at få bygget en
kæmpe 5 etages labyrint. Det var hårdt arbejde, men det lykkedes, og med over 1000
besøgende, royalt besøg og masser af presse dækning kan det vist kun kaldes en
succes. Kong Skjold trop fra Holbæk var medansvarlige for projektet, idet de stod for
tunnellen ved siden af labyrintborgen. Dem havde vi det så godt med, at vi tog på en
super hyggelig fælles tropstur i oktober.
Inden da havde vi jo dog lige nået vores egen gruppetur samt Birkelejr og en mulighed
for at vandre 30/50/75/100 km.
Dagen inden tropsturen med Kong Skjold fik vi lige holdt hytte indvielse. Det var skønt
at se så mange. I november var vi med til efterårsarrangement, som er for alle
divisionenes trops spejdere.

Ud over alle disse ture har der naturligvis været møder, men også flere arbejdsdage. Vi
har pakket spørgeskemaer og julekort til den store guldmedalje, for at tjene penge til
dette års sommerlejr til Canada. Vi kan stadig godt bruge arbejde, men efterhånden er
næsten alle pengene i hus. Tak for et godt år.

Birkerød Bjørne
I klanen er vi ca. 30 aktive han- og hunbjørne fra 16 år og opefter. Vi holder bjørnemøde
omkring to gange om måneden. Vi bruger dem ofte til at planlægge og diskutere, men
en gang i mellem mødes vi også og laver andre ting. Vi arrangerer tit ture for troppen,
for andre seniorer og for os selv. I marts lavede vi Gilwell for troppen, der i år bød på et
ophold på Hotel Egerup Hilton. Opholdet skulle have været afslappende, men
undervejs skete der flere og flere mystiske ting, som til sidst krævede spejdernes
opmærksomhed. Efter lang tids efterforskning fik de løst gåden og kunne holde fest,
indtil politiet næste morgen dukkede op og hentede forbryderne. Kristi himmelfartsdag
mødes alle klanerne fra Nordsjælland i Dyrehaven og dyster om at vinde kronhjorten. I
år skulle vi hjælpe Gargamel med at infiltrere smølferne. Det gjorde vi ved at klæde os
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ud som bagere og tage håndsmølfedukker på. Efter en hyggelig solskinsfyldt dag fik vi
traditionen tro en andenplads. Uheldigvis, for dem der vandt, forsvandt kronhjorten
sporløst i løbet af aftenen på bakken.
Vi besluttede at vi næste år måtte hente Kronhjorten hjem til hytten.

Blå Sommer foregik anderledes end tidligere, da der i år var forlejr kun for seniorer. De
havde med de andre klaner i divisionen arrangeret et fælles projekt. På de fire dage
opbyggede vi en kæmpe karribisk landsby, Ravnsholt Carribean Village. I landsbyen
var der en stor dansehytte og en enorm barhytte med omklædningsrum, bar, chillout-
område med vandpipe, ventilator og kæmpepuder. Der var udsigtsaltan med
vindeltrappe og vindharpe. Indgangen til landsbyen var en smuk palmeallé, der ledte
ned til en karribisk foldboldbane og bag den blå sommers højeste flagstang.
På seniorlejren blev der afholdt SMG, Senior Melodi Grandprix, hvor bjørnene lavede et
lille hold, der skrev en sang og deltog. De fik en andenplads, selvom det klart var den
bedste sang og helt sikkert det bedste sceneshow. Derudover var der talentshow, hvor
Lasse deltog, og med opbakning fra bjørnenes fanklub fik han sin helt egen
berømmelse, der varede resten af lejren.
Generelt var bjørnene i mediernes søgelys, hvor også TV2 syd fik øje for landsbyen og
de unge bjørne. Landsbyen fortsatte under hovedlejren, hvor optog med calypsorytmer
lokkede menneskemængder til. Der blev også afholdt lejrbålsaften med
sceneoptræden af stjerner fra seniorteltets SMG og vores egen Lasse.

I september deltog en del bjørne i Nathejk, hvor vi som jægere fangede en masse af
landets spejdere i Sydsjælland.

I løbet af efteråret hjalp bjørnene til på efterårsarrangement, der i år blandt andet
indeholdt en event i Egypten, hvor spejderne skulle stjæle sand og en fest afholdt af
sheiken med bar, bordfoldbold og lege i massevis.

Mellem Jul og Nytår drager bjørnene altid mod sverige for at holde Söder-traditionen
ved lige. Det er turen, hvor bamlinge bliver til bjørne og bjørne kommer til live igen. I år
tog vi femten af sted, hvor otte bamlinge blev forvandlet til rigtige bjørne ved at følge de
faste traditioner, der blandt andet indeholder champagne på Kobberhatten, rullesteg
ved varden (den største, den bedste!), flødeskumskager under troldbøgen (for dem, der
kunne skaffe det, og kunne have dem med i hel stand) og Kong Kristian, når Kronborg
er om styrbord. Ved at moone til de forbipasserende på broen i Åstorp, indførte årets
nye kuld bjørne muligvis en ny tradition, der dog ikke står imod de gamle og ægte, men
er en bemærkning værdig.
I år blev der også holdt nytår sammen i bjørnene, en festlig lejlighed, hvor nytåret blev
starter med KK på ægte maner!

I år blev det også planlagt, hvo der skal bestride hvervet som mandlig klanleder efter
David, som til sommer overgår til tropsstaben. Denne person bliver Jeppe Armstrong
(Kråår), som kommer til at arbejde sammen med den rutinerede Kano.

Samlet set et spændende år for bjørnene, der håber på at få et nyt hi tæt ved
gruppernes to nye hytter.
P. Plys
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Gruppeledelsen kan også kaldes for en patrulje for ledere, hvor de kan mødes for at
diskutere, opleve og reflektere. De ting, som lederne diskuterer i deres patrulje, er
blandt andet, hvilke metoder de vil anvende i deres arbejde med gruppens børn og
unge, og hvordan de sikrer, at der er en rød tråd i spejderarbejdet på tværs af alle
gruppens fem grene – mini, junior, spejder, senior og rover. De ting, som lederne
oplever, er mangfoldige. Lederne får oplevelser gennem deres møder og ture med
børnene og de unge, gennem møder og ture med de andre voksne ledere, gennem
kurser, gennem arrangementer og meget andet. Oplevelserne bruger lederne til at få
idéer til nye aktiviteter og oplevelser for gruppens børn og unge.

I begyndelsen af 2004 var lederne på patruljetur i Nordsjælland, hvor de havde lånt et
sommerhus af en af ledernes svigerforældre. I de lyse timer diskuterede de
spejderarbejdet i gruppen og fik sat nogle af deres tanker sat ned på papir, så de
kunne huske dem, når de skulle hjem for at føre dem ud i livet. De fik også tid til at gå
en dejlig tur ud til kysten for at få lidt frisk luft. I de mørke timer hyggede de sig sammen
med madlavning, spisning og masser af sang.

I løbet af 2004 er gruppeledelsen blevet udvidet betragteligt. I løbet af året er der
kommet 5 nye ledere til i de to yngste grene – minigrenen og juniorgrenen –, således
at antallet af ledere er oppe på henholdsvis 6 og 4. Disse ledere er rekrutteret blandt
spejdernes forældre. Nogle har stor erfaring, mens andre har mindre eller ingen
erfaring med spejderlivet fra tidligere, men de lærer gradvist, hvad spejderlivet
indeholder og indebærer. Rekrutteringen blandt spejdernes forældre er i tråd med
gruppeledelsens mål og handlinger, som sigter efter at have en lederstab på 5 ledere i
mini-, junior- og spejdergrenen. I de to yngste grene må lederne gerne være en
blanding af ledere med stor erfaring – spejdere, der påtager sig en lederrolle – og
ledere med mindre eller ingen erfaring – forældre, der har lyst til at snuse til
spejderlivet i nogle år –, mens lederne i de tre ældste grene skal være ledere med en
stor erfaring.

Medio 2005 sker der en del rokader i gruppeledelsen: I seniorgrenen stopper den
gamle klanleder for at blive tropsleder, og en lidt yngre senior står klar til at tage over
fra ham. I spejdergrenen stopper den gamle tropsstab på 4 tropsledere efter adskillige
års godt spejderarbejde, og en ny tropsstab på foreløbig 3 seniorer står klar til at bære
stafetten videre. I  juniorgrenen stopper 2 juniorledere, og de afløses af 2-3 miniledere,
der rykker op sammen med deres minier. I minigrenen vil der derfor i løbet af foråret
være plads til 2-3 nye ledere. Interesserede forældre er meget velkomne til at
henvende sig til minilederne eller gruppelederen.
Det er på sin plads her at fremhæve et par af gruppens tropsspejdere, nemlig Rasmus
Rahbek – juniorhjælper – og Jacob Johansen – minihjælper –, som ikke er ledere,
men hjælpere, og som på grund af deres store interesse for og ægte ildhu i
spejderlivet støtter lederne i de to yngste grene. De møder trofast op til deres ugentlige
møder og hjælper til og er dermed med til at knytte et usynligt bånd mellem gruppens
yngste og ældste spejdere.

Gruppeledelsen
I rækken af beretninger er vi nu kommet til gruppeledelsen. Gruppeledelsen er
betegnelsen for de voksne personer i gruppen, som står for planlægningen,
tilrettelæggelsen og gennemførelsen af spejderarbejdet. Det er med andre ord
betegnelsen for de voksne personer i gruppen, som dens børn og unge i det daglige
bare kalder for “lederne”.
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I det forgangne år deltog gruppen i Blå Sommer. Ved en senere evaluering af
korpslejren gav spejderne udtryk for, at de havde haft en rigtig god oplevelse. Det
glædede lederne, som følte, at der havde været problemer med  at antallet af
deltagende ledere var for lille i forhold til antallet af deltagende spejdere og i forhold til
antallet af aktiviteter på lejren. Næste gang gruppen tager samlet på sommerlejr, bliver
i 2007 et sted i Danmark.
Lederne har igen i 2004 med stor glæde bemærket sig den opbakning, som mange af
gruppens forældre har givet deres arbejde ved at stille op til både færdiggørelsen af
byggeriet af Naulakha i foråret og efteråret, kræmmermarkedet i juni, uddelingen af
aftenskoleprogrammer i august, gruppeturen i august og salget af glögg, æbleskiver
og juletræer i december. Lederne er meget taknemmelige for denne opbakning, som
skaber mulighederne for nogle gode spejderaktiviteter.

I det kommende år er der nogle aktiviteter, der i større eller mindre grad vil sætte deres
præg på ledernes arbejde, nemlig den løbende indretning af Naulakha, kurset i
brandbekæmpelse, spejderfesten, Skt. Georgs Dag, Skt. Georgs Gildernes
kræmmermarked, Bistrup Sommerfest, Valdemarsdag, grenes sommerlejre i ind- og
udland, programuddelingen, gruppeturen og juletræssalget. Vi vil igen i 2005 gå til
spejderarbejdet i grenene med krum hals og frisk mod, og vi vil glæde os til mange
gode spejderoplevelser – små og store spejdere sammen.

Kaa

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2004 primært beskæftiget sig med Naulakha. Ved juletid 2003 var der
isolering, men ikke meget andet i hytten. I foråret blev der slebet og lakeret, indsat
køkken, indlagt elektricitet, lagt fliser, opsat døre og endeligt i eftersommeren påsat
skalbrædder. Derefter var der klart til indvielse 21. oktober 2004. Jeg har været meget
glad for det arbejde, der er blevet udført af forældre og spejdere, så dette resultat har
kunnet nåes!

I forbindelse med det øvrige spejderarbejde har bestyrelsen været med til at godkende
planer for Blå Sommer samt organisere aktiviteter, der gav indtægter. Det drejer sig om
Kræmmermarkedet, som iøvrigt giver en god reklame for spejderne, uddeling af
aftenskolebrochurer samt salg af juletræer.

Juletræer giver både en god reklame samt en god indtægt. Med forbehold for
kassererens kommentarer har vi i 2004 et overskud på ca. 17.000,-. Det er meget
udmærket!!

Bestyrelsen har i år afgivet Lisbeth, som er blevet leder og Michael Rom, som er gået
ud af bestyrelsen. Så de suppleanter, der blev valgt sidste år, er indgået som
fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen. Det drejer sig om Annemarie og Vibeke. Det
åbner muligheder for andre til at deltage i bestyrelsens arbejde!

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at finde en hyttevagt (eller hvad en sådan person
skal hedde), en materielmester samt regler for lån af hytten.

Som sædvanligt har det været en god og positiv oplevelse at arbejde i bestyrelsen!

Jens Rahbek
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Spejderloven
Det andet punkt i Spejderloven lyder: “Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit
bedste for at værne om naturen”.
Naturen finder vi mange steder. Vi finder den både i byen og på landet. Vi finder den i
parker, langs veje, på marker, i skove, i søer og åer, i havet og mange andre steder.
Kort sagt naturen er rundt omkring os hele tiden – i stort og småt, i højt og lavt. Naturen
er fyldt med kontraster; den er smuk, den er grim, den er blid, den er barsk.
I Det Danske Spejderkorps skal spejderne aktivt engageres i at værne om naturen
både i Danmark og i udlandet. De skal blive begejstret for at færdes i naturen; de skal
lære, at væsentlige dele af spejderlivet foregår i naturen på naturens egne vilkår; de
skal opleve naturens mangfoldigheder; de skal have mulighed for at stifte bekendtskab
med både den bynære, den dyrkede og den vilde natur, og de skal have kendskab til
naturens kræfter og muligheder, men også dens følsomhed.
Hvordan lærer vi så spejderne alle disse ting. Det gør vi – lige som med så meget
andet – gennem vores eget engagement og vores egen begejstring, altså gennem
vores personlige eksempel. Vi tager spejderne med på ture ud i naturen, hvor vi lærer
dem at se efter dyrespor, at kende forskel på træer og blade, at smage på naturen, at
lugte til naturen, at samle deres eget og måske også andres affald op og at undres og
betages over de ting, som møder os på vores vej rundt i naturen.

Jeg har selv lige haft en spændende oplevelse ude i naturen, som jeg gerne ville have
delt med andre, men som jeg nu kun kan dele ved at fortælle om den, fordi jeg var
alene på tur. På min vej gennem en snedækket skov i Norge fandt jeg på en bakketop
nogle tydelige spor efter en eller flere elge. Jeg fik øje på en bunke ekskrementer, som
stammede fra en elg, og bag ved bunken kunne jeg se spor af elgens hove i sneen. Da
jeg kom lidt længere op ad bakken kunne jeg flere steder se, at sneen og vegetationen
under sneen var blevet trykket ned i nogle runde former, hvor elgen eller elgene havde
ligget tidligere. Jeg prøvede at mærke efter på jorden, om den stadig var varm, for så
måtte elgen have været der for kort tid siden. Det var den desværre ikke, men jeg valgte
alligevel at følge elgens spor et stykke vej længere ind i skoven for at se, hvor den var
forsvundet hen. Det var spændende, for tænk, hvis jeg pludselig havde stået ansigt til
ansigt med en elg, et kæmpe dyr.

I vores gruppe arbejder vi også med dette punkt i Spejderloven – både bevidst og
ubevidst –, når vi leger i skoven og gemmer os under nogle blade for ikke at blive
opdaget; når vi ligger i vores bivuak og lytter til vindens susen i træernes toppe og til
uglernes tuden, mens vi stirrer op på den stjernespækkede nattehimmel; når vi
genbruger gamle ting i stedet for at købe nye dels for at spare penge dels for ikke at
frådse med naturens ressourcer; når vi danner kæde for at samle tabt affald op, inden
vi forlader en lejrplads; når vi taler om de store mængder affald, som vi ser liggende
skødesløst henkastet i grøfter og hegn, mens vi vandrer kilometer efter kilometer ad de
nordsjællandske veje og stier. En spejder lader nemlig kun to ting ligge tilbage i
naturen, når han pakker sit telt sammen og drager videre, og det er ingenting samt en
tak for lån. For få år siden kunne man se nogle slogans, som opfordrede forældre til at
være til stede for deres børn. Et par af dem lød således: “Har du talt med dit barn i
dag?” og “Har du givet dit barn et kærligt kram i dag?”. Disse slogans kan vi jo for sjov
omformulere til en opfordring til at være til stede for naturen: “Har du smilet til en
kronhjort og vinket til en stær i dag?” og “Har du holdt omkring et træ i dag?”.
Kaa
Find din vej, og gå den!



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

    Flytning, begge grupper:
Flytning  meldes til både grenleder
og gruppeleder

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
ML: Kim Ørnbo (Tha) 2333 0777/ 4581 7043
MA: Mette Englev (Raksha)4056 0435/4581 3119
MA: Kirsten Ægidius (Pukena) 2030 4723/45817447
MA: Lisbeth Garly (Sambur)                 45 82 46 42
MA: Søren Rye (Tantor)                    45 81 15 85
MA: Ole Aarenstrup (Tjo) 29 23 35 04/4581 50 71
MH: Rasmus Rahbek (Rikki)                  28 59 57 52

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 6062 6906 / 4582 1133
JA:Lasse Arnsdorf P (Toomai) 6179 0407/ 4581 0407
JA: Susanne Jensen (Pudmini) 6094 2689/4582 4062
JA: Jan Kjellerup (Baloo) 2124 5112/ 4582 1882

Troppen:
TL:Jakob Braad 45 82 42 70 /29 72 42 70
TA:Rune Jørgensen     51 88 58 97 / 33 25 58 97
TA:Susanne Lassen    26 81 60 94 / 33 25 58 97
TA:Lasse Nielsen 26 14 10 28
TA: David Hansen 61 35 31 77 / 45 81 27 94

TA: Kristian Dreholm 26 73 76 22 / 45 81 49 05

TA: Mads Rønnest 26 22 97 21 / 45 8112 04
Mohawk:
PL: Nicolai Myrup 26 44 63 56 /45 81 26 36
PA: Mads Bjerregård 51 52 31 91 /45 81 31 91
Sioux:
PL: Rasmus Rahbek 28 59 57 52/ 45 81 22 70
PA: Andreas Håkan-Mose 61 66 11 76/4582 06 67

Birkerød Bjørne (senior):
KL: David Hansen 61 35 31 77 /45 81 27 94

Birkerød Rover:
KL: 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 (mini):
MA:Naja Krogh Christensen(Prop)26705869/35823292
MA: Charlotte Stephansen (Bounty) 51 32 92 13
MA: Karen Leffers (Bom) 25 32 50 09

Spirer (junior):
Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /44 68 40 71
Anne Katrine Jørgensen(Vims) 2972 8382/3646 8382
Michelle Madelung(Glip) 40 57 29 33 / 48 17 30 85

Tobitten (trop):
TL: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
TA: Natalie Strandman (Pippi)22 16 31 11/36 44 57 03
TA:Sine W. Jørgensen (Snip)22 57 51 57/35 85 62 66
TA: Tina Bonne Kristensen (Fugl) 25 36 34 53
TA: Marie Jenstrup (Era) 61 30 01 36
Viben:
PL: Christina Poulsen 45 81 89 83
PA: Laura Evald 45 81 60 90
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen 45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen 45 81 83 24
Glenten:
PL: Thora Wesenberg Kjær 45 82 11 33
PA:Malene Johansen 45 81 46 95
PA: Katrine Boesgård 45 81 40 30

Birkerød Bjørne (senior):
KL: Camilla Mørch Pedersen (Kano) 45 81 18 24

Gruppeleder:
GL: Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
GA: Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
GA: Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
GA: Rikke Rønnest 51 90 12 04

Hyttemor:
Helle Larsen 45 81 83 24

Gruppestyrelsen:
Formand:
Johnny Haupt Larsen 45 81 84 24
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 00


