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1. Birkerød Trop
på sommerlejr i Canada

1. Birkerøds Hytte-Weekend
17. – 18- september
16.00.

kl 10.00 til omkring kl

Kære forældre, bjørne og rovere i 1. Birkerød:
Vores hytte Naulakha passer ikke sig selv. Ligesom ved
andre huse, er der ting, der skal gøres. Så for at
forene det nyttige med det hyggelige, vil vi have en
week-end, hvor vi får gjort noget af følgende:
Maling udvendig og på listerne under tagudhænget.
Afslutning af gavle opsættes og males.
Nogle småting i køkken: magnetlåse.
Gitter på lagerdør. Maling og opsætning.
Opretning af en væg. Et spændende projekt!
Opretning af nogle dørkarme, så dørene kan låses.
….
Der vil være kaffe, kage, frokost og hyggeligt selskab.
Tilmelding er ikke nødvendig. Kendskab til værktøj og
besiddelse af samme er heller ikke en betingelse. Vi
laver learning by doing.

Jens Rahbek
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Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage - september
1.
4.
6.
7.
13.
15.

18.
19.
24.
27.

Mads N.
Stine
Vibeke
Jacob J.
Sofie
Sambur
Chui
Michelle (Glip)
Poul-Henrik (Muvin)
Aske
Lisbeth
Kaa
Kirba

19 år (10 spejderår)
15 år
45 år
15 år (5 spejderår)
12 år
47 år (1 spejderår)
10 år (1 spejderår)
21 år
51 år
25 år (3 spejderår)
28 år
39 år (17 spejderår)
10 år (3 spejderår)

OBS: NY DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 10. september

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
Allerførst vil vi byde velkommen til Frederik. Han vil sammen med Jacob,
en anden erfaren tropsspejder, deltage i vores ulve-aktiviteter. Det glæder
vi os meget til.
Nu har vi rykket de største ulve op til junior-grenen, vi har taget imod nogle
nye ulve, og vi har fået dannet de nye bander. Vi har også udpeget, hvem
der skal være bandeleder og bandeassistent. Det er de mest erfarne ulve,
der påtager sig disse opgaver. Så nu kan vi rigtigt gå i gang med årets
aktiviteter.
I september og oktober måneder skal vi starte med det første af de 4
mærker, som vi skal tage i løbet af det næste år. Det hedder “Klar dig
selv”.
Man skal kunne klare sig selv på mange måder, både som dreng og som
ulv. Det vil sige, at vi både skal udvikle almene færdigheder og særlige
ulve-færdigheder. Når man er ulv, skal de første sten lægges i
fundamentet til at blive en selvhjulpen tropsspejder, der færdes sikkert i
naturen både dag og nat og kan løse alverdens forskelligartede opgaver,
både de absolut nødvendige og dem, der er mest for sjov. Derfor starter vi
i det små med opgaver, der passer til ulvenes alder. Eksempler kan være:
at hjælpe til derhjemme, at bruge kodesprog, at gå efter kort og at give
førstehjælp. Spejdere skal også kunne hjælpe andre mennesker, så det
øver vi også. Mærket afsluttes med en hyttetur, den 4.-6.11.
Vi skal også på FUBI-løb den 11.9., som de forhenværende spejdere i Sct.
Georgsgildet arrangerer for os hvert andet år. Emnet er H. C. Andersen –
så det bliver nok eventyrligt!
Husk at møderne fra 1. 9. foregår torsdag kl. 17-19 ved Naulakha.

4Med ulvehilsner fra Frederik, Jakob, Tantor og Sambur

2.

Birkerød
Blåmejser

Hej Blåmejser!

Så er det nye spejderår for alvor ved at starte efter ferien, og vi
skal igen i gang med at holde spejdermøder hver onsdag fra klokken 17
til 19.
Det første møde i september måned er d. 7, hvor vi forhåbentlig
skal byde velkommen til en masse nye blåmejser. Dette vil vi gøre ved
at lave et hyggeligt møde med blandt andet lagkage-løb. Derefter er der
fubi-løb for alle mini-spejdere i Birkerød søndag d. 11, hvor vi (de af
os, der allerede er tilmeldt) mødes i Eskemoseskov fra kl.10 til kl.
14.30 og er på løb i skoven hele dagen.
Resten af månedens møder skal vi bruge til at snitte og save og så
skal vi også prøve at lave pop corn over bål. De skal nok blive sjovt!
Derudover vil vi også gå i gang med at lære lidt om kort og kompas, så
vi kan finde rundt i byen.
Til sidst vil vi bede jer eller jeres forældre om at sætte kryds i
kalenderen fra lørdag d.8 oktober til søndag d. 9 oktober, hvor vi holder
overnatningstur. I vil få en seddel med tilmelding med hjem i løbet af
september, men begynd allerede nu at glæde jer.
Husk at melde afbud til en af os ledere, hvis du ikke kommer til et
møde.
Spejder Hilsner fra Tavi, Bimbo, Bum og Fia
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Tigere og Løver

Her i september går vi i gang med et spændende spejderår. Vi
starter med at byde velkommen til de nye juniorer. Vi byder også
velkommen til den nye juniorleder Rune. Vi har planlagt et
spændende efterårsprogram hvor vi i september måned starter ud
med at tage mærket raketforløbet. Dette mærke handler om at
lære at være junior.
Vi skal lære hinanden at kende i de nye patruljer og vi skal øve os
på teltrejsning uden de voksnes hjælp, båltænding med 1
tændstik øksebeviset og meget meget mere.
Når i kommer til juniormøderne er det vigtigt at spejderlommen
er i orden.
September (Raketforløbet)
Torsdag den 1.
Torsdag den 8.
Torsdag den 15.
Torsdag den 22.
Torsdag den 29.

Løb.
Økse, sav og knivbeviser.
Bål og lidt bålgotter
Teltrejsning på tid med mere
Meget meget mere

Juniorhilsen
Lederne
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Husk at melde afbud hvis du ikke kommer

Kære Spirer

2.

Birkerød
Spirer

Efter en lang sommerferie er det endelig blevet tid til rigtig at komme i
gang med det nye spejderår.
I september vil vi udnytte de sidste lyse aftener så møderne vil så vidt
muligt foregå ude – og så ved enhver spejder jo at man skal have tøj på,
der passer til vejret.
Månedens emne er naturaktiviteter og vi skal både lege i, lære om, spise
og eksperimentere med naturen.
Naturligvis skal vi også bruge tiden på at lære hinanden at kende. Både
de nye spirer og de nye ledere
Møder i September:
Mandag den 5. kl 18.30 – 20.30
Mandag den 12. kl 18.30 – 20.30
Mandag den 19. kl 18.30 – 20.30
Mandag den 26. kl 18.30 – 20.30

Alle møder holdes i hytten - vi glæder os til at se jer alle
Spire hilsen
Glip, Pippi og Måne

-------------------------------------------------------------------------------Og en lille hilsen fra Glip II:
Tak for et dejligt spejderforår, hvor jeg har nydt at se jer være søde og dygtige
spejder aspiranter. Desværre stopper jeg for denne gang med at være spirer/
juniorleder. Jeg håber I får et super efterår med de mange nye søde spirer som
rykker op fra blåmejserne, og jeg håber I får lært sangen Nu falmer skoven...
Glip II (Frantz)
PS. Den søde Pippi vil få besked om de former for aktivitets-ønsker til at få et
sjovt og lærerigt spejderliv, som I fandt frem i foråret.
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Hej Drenge!!!

1.

Birkerød
Trop

Først, velkommen til alle de nye!! Forhåbentlig har I allerede fundet jer
til rette i de nye patruljer, I skal være en vigtig del af de næste mange
år.
Så er efteråret kommet. Desværre tager pigerne mere tøj på i det
blæsende og fugtige vejr, men mon ikke der sniger sig en enkelt
Goretex jakke over pigebørnene når de nu skal have tøj på…
Efteråret betyder masser af spejderaktiviteter og masser af ture.
Der kan nævnes Tropstur, Nathejk, Økseløb, Efterårsarrangement og
måske en Juletur, hvis I er friske. Derudover har PLA’erne luftet ideen
om at holde patruljetur i løbet af efteråret, så der skal nok være rigeligt
at tage sig til!
Månedens emne for september er orientering. I skal jo gerne være
skarpe når kampen om NatTrommen sættes ind på
efterårsarrangement. I skal både træne de gammeldags ’kort og
kompas’ evner, men også orientering med GPS. Så husk lygter,
kompas og lign. til patruljemøderne –det kunne jo være at I skulle på
løb.
I den forløbne tid har Jacob og Mikkel været på Dille, hvor de måske
er taget sejrrigt hjem fra – selv om det jo bare gælder om at være
med…

8

1.

Birkerød
Trop

På trods af at vi næsten lige er taget hjem fra en fantastisk sommerlejr
er planerne for den kommende faktisk ved at blive færdige.
Sommerlejr 06 bliver nemlig en fælles Divisionssommerlejr! Det
betyder at alle troppene i divisionen tager samlet af sted på lejr
sammen. Der kommer altså til at være rigeligt med mennesker at
spille voldsbold med, at spille pind med, at flirte med osv. I vil få mere
at vide inden længe, men I kan allerede nu glæde Jer!
Tropsmøde
Tropstur
Nathejk
PLAM
Tropsmøde

Onsdag d. 7. september
Weekenden d. 9. – 11. september
Weekenden d. 16. – 18. september
Onsdag d. 28. september
Onsdag d. 5. oktober

Husk at melde afbud!!!
Troup dismissed!

Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Kære Tobitter,
Så er det blevet september, og vi er efterhånden kommet godt i
gang med skoleåret og spejderåret. Forhåbentlig vil september
måned byde på nogle dejlige efterårssolskinstimer, så man kan
være udendørs.
Husk tropsmødet onsdag d. 7. september, som foregår i hytten fra
kl 19-21. Vi skal bl.a. sige velkommen til de nyoprykkede i
troppen, og genopfriske jeres viden og kunnen om orientering,
kort og kompas. Hvis I har et kompas, så husk at medbringe dette.
Medbring også gerne billeder fra sommerlejren!!!
Mandag d. 12. september holder gruppen fælles o-løbs aften. Sæt
derfor kryds i kalenderen. I vil få nærmere besked om sted og
tidspunkt.
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 1. oktober hvor
der Økseløb sammen med de andre spejdere i Birkerød. Det er et
dagsarrangement som kommer til at foregå i Birkerød. Dagen
sluttes af med fællesspisning. Nærmere information kommer
senere.
Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner fra Staben
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2.

Birkerød Trop
Svalen

Kære svaler, nye som gamle!
I september skal vi holde indvielse og sy tobitter og striber
på uniformer og tørklæder!
I svalen er vi: Leder-Laura og Regent-Rikke (leder og
assistent) Super-Stine, Hellige-Helene,
Seje-Sofie, Pragtfulde-Pernille og
Vidunderlige-Viktoria!
Vi ved ikke i skrivende stund hvem der kommer af nye, men
hvem det ellers er, så skal I glæde jer!
I september fylder Stine 15 år! Tillykke til dig!
Septembers digt:
Septembers dag
Choko’kag’
Glad din vej
Smiler til dig
Smil igen
Du er min ven!
Vores første møde er onsdag den 14. kl. 19!
Svale-knus Leder-laura og Regent-Rikke
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Birkerød
Bjørne
SeptemberSludder
Så Sluttede Sommeren Sandelig!
Som Sædvanligt Skal Samtlige SplySbjørne Sove Septemberhi
Sammen.
Selvom Skolen Skalder Skal Skolle SpaSSeS.
Snuden Skal SåledeS StilleS Skarpt
-StavnSbo Skal StævneS.
Sækkene StoppeS Så Snarligt Som SeptemberS SidSte Søndag.
Sådan SamleS Savlende Småbjørne,
Spæk ServereS,
Skjalde Skåler,
Søl SynkeS,
Samtlige SingStarS Synger Som Stjerner
(Skråler Som Skælvende Søløver).
Så September Skal SlutteS Stort
-Sørme Så!
Sjov Som SpaS…
Slibrige SmækkyS Sender Super Seje Spejderledere
SemiSejlbåd Samt endog Snorlige Slingrende Sjeppe
Sps. Stina Styrer SjimpanSen

P.Plys
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1. Birkerød: Bestyrelsesformanden har ordet
Økonomi
På Colleruphusturen afholdt vi et ekstraordinært forældremøde
(grupperådsmøde). Det har besluttet et nyt budget, der vil sørge for at
økonomien hænge sammen. Årsagen er udfaldet af retssagen med
entreprenøren Skarby. Vi har gjort, hvad der var muligt, men fik ikke
ret. Som Johan Shwarz-Nielsen siger: “Én ting er at have ret, en anden
er at få det…”.
Spildopper
For at kunne klare økonomien er det vigtigt at have indtægter. Før
sommeren fik vi tilbud om en rute hos Allerøds Spildopper. Det drejer
sig om at indsamle til genbrug i Allerød Kommune. Vi besluttede at
prøve dette. Vi har nu været med i juni og selv kørt i august. Jeg synes,
at det er gået rigtig godt, og at det er en god måde at tjene penge på.
Ca. 30.000,- om året bortset fra omkostninger.
Spildopruten skal køres den første lørdag i hver måned. Der skal
bruges en chauffør samt to til tre håndlangere. Der serveres kaffe,
kage og frokost. Mine erfaringer er, at det er ganske hyggeligt. Jakob
Braad står for koordineringen. Ring til ham for at være med.
Aftenskoleprogrammer
Vi måtte melde fra til uddeling i august. AOF ønskede uddeling den
første week-end i august, og der var vi ikke klar til at indkalde. Jeg har
haft kontakt med Skjold, og vi vil prøve at lave et samarbejde omkring
uddelinger i januar og august, således at vi overtager nogle af deres
distrikter. Det gør arbejdsindsatsen (og indtjeningen) mindre. Men alt i
alt ser det ud til at blive en bedre ordning.
Juletræer
Jeg regner med, at vi sælger juletræer som de sidste år ved
Børnehaven på Vasevej.
Jens Rahbek
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Spejderloven

1.

Birkerød
Gruppe

Tag medansvar i familie og samfund!
Det syvende og sidste punkt i Spejderloven lyder: “Den, der er med i
spejdernes fællesskab, gør sit bedste for at tage medansvar i familie
og samfund”.
Selv om dette er det sidste punkt i Spejderloven, så er det et af de
mest centrale punkter, som i vores verdensomspændende bevægelse
også udtrykkes med ordene “duty to others – at tjene andre”.
Der tales meget om, at tidens børn og unge igennem deres opvækst
gives det indtryk, at de er verdens centrum, og at alting drejer sig om
dem og er til for dem. Senere i livet kan de så ikke forstå og kan have
svært ved at acceptere, at de møder modstand fra deres omgivelser.
Børnene og de unge må før eller siden sande, at alting ikke drejer sig
om dem, og at alting ikke er til for dem. De er en del af et samfund,
som består af mange individer som dem, og som har plads til dem
alle, hvis de indordner sig og tager del i løsningen af samfundets
opgaver til fællesskabets bedste.
Børnene og de unge er godt nok deres egen lykkes smed, men deres
lykke er ikke gjort ved, at det kun er dem, der har det godt. Deres
egen lykke bliver større, når de ved aktiv deltagelse i deres
omgivelser er med til at glæde andre mennesker og give dem del i
deres lykke. Vi har alle en forpligtelse til at engagere os i vores familie
og samfund og påtage os en del af ansvaret for løsningen af de
mange opgaver, som ligger der. For kun når vi løfter i flok, er vi stærke
nok til at løse selv de vanskeligste opgaver.
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1.

Birkerød
Gruppe

Da jeg var på jamboree i Thailand i 2003, bestod en af spejdernes
aktiviteter i at reparere nogle fattige menneskers forfaldne huse i en
landsby, som lå et godt stykke uden for lejrområdet. Det var en
opgave, som spejderne løste uden at tage betaling for det, men som
de alligevel blev utroligt berigede ved at løse. De så nemlig, hvor
glade de fattige mennesker blev for hjælpen, og deres glæde smittede
af på spejderne. De følte, at de havde gjort en forskel.
Siden januar har jeg sat lidt fokus på Spejderloven, som den er
formuleret af Det Danske Spejderkorps, og set på de ord, som
spejderen lover at holde, når han hvert år den 23. april afgiver sit
spejderløfte og siger, “Jeg lover at holde Spejderloven”. Jeg vil slutte
med at minde om, at det kun er ord, og at det forbliver med kun at
være ord, hvis vi ikke er indstillede på at omsætte ordene til praksis.
Men det er vi indstillede på som spejdere. Vi gør nemlig vores bedste
for at føre ordene ud i praksis og leve dem ud i vores dagligdag.
Grib chancen! Gør en forskel! Lev efter Spejderloven!
Med ønsket om en måned med hårdt arbejde, leg og læring

Kaa
Find din vej, og gå den!
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ADRESSELISTE

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk
1. B IRK ERØ D G RU PPE - w w w .1b.dk
U lveflokken :

ML:
ML:
MH :
MH :
JL:
JA:
JA:
JA:
TL:
TA:
TA:
TA:
PL:
PA:
PL:
PA:
KL:
KL:
GL:
GA:

Juniorflokken:

T rop pen :

M oh aw k:
Sioux:
B irkerød B jørne:
B irkerød R over:
G ru ppeledelse:
B estyrelsesform and:
K asserer:
M atrielm an d:

Lisbeth Garly (Sam bur)
Søren R ye (Tantor)
Frederik R om
Jacob Johansen
R une Jørgensen
Lasse Arnsdorf Pedersen (Toom ai)
Jan Kjellerup (Baloo)
Mette Englev (R aksha)
D avid H ansen
Kristian D reholm
Mads R ønnest
Sune Ingvardson
Mads Bjerregaard
Mikkel Garly H ansen
Jacob Andreas Johansen
Morten R asm ussen
Jeppe Arnsdorf Pedersen
R olf Ingvardson
Jens Thygesen (Kaa)
Grethe H olm
Jens R ahbek
H anne Håkan
Jakob Braad

22
22
40
29
51
61
21
40
61
26
26
29
51
22
29
61
61
40
20
28

95
60
27
91
88
79
24
56
35
73
22
82
52
63
91
70
70
88
11
70

16
06
06
56
58
04
51
04
31
76
97
34
31
50
56
45
45
69
31
71

19
17
08
69
97
07
12
35
77
22
21
60
91
41
59
28
81
59
14
09

29 72 42 70

45
45
45
45
33
45
45
45
45
45

82
81
81
81
25
81
82
81
81
81

46
15
52
34
58
04
40
31
27
49

42
85
47
27
97
07
62
19
94
05

45
45
45
45

81
82
81
81

31
46
34
45

91
42
27
28

45
45
45
45
45

82
81
82
82
82

05
71
09
06
42

60
09
54
67
70

2. B IRK ERØ D G RU PPE - w w w .2birkerod.dk
B låm ejser (m ini):

Sp irer (junior):

T obitten (trop):

Viben :
Svalen :
B irkerød B jørne:
G ru ppeledelse:

B estyrelsesform and:
K asserer:
H yttem or:
M aterielforvaltere:

ML:
MA:
MA:
JA:
JA:
JA:
TL:
TA:
TA:
PL:
PA:
PL:
PA:
KL:
GL:
GA:
GA:
GA:

H enning H viid (Tavi)
Pernille W . Lyngbye (Bim bo)
R ikke Rønnest (F ia)
N atalie Strandm an (Pippi)
Pernille Pedersen (Måne)
Michelle Madelung (G lip)
Marie Jenstrup (Era)
Stine D albro Thom asen (Dum le)
Signe R avn-Hø jgaard (G arderobe)

Laura Evald
R ikke
C am illa Mø rch Pedersen (Kaska)
C harlotte Frost (R okke)
Poul Henrik Appelquist (Muvin)
U lla Houm øller (Tikki)
Merete R ønberg (Sm il)
Johnny H aupt Larsen
Philip D am
H elle Larsen
Sine og Lars Jørgensen

45 81 83 83
29
51
22
51
40
61
22
25

72
90
16
90
57
30
45
31

52
12
31
19
29
01
07
96

36
04
11
11
33
36
90
70

36 44 57 03
48 17 30 85

45 81 60 90
25 39 61 51
60 24 37 03
40 90 33 74
51 94 57 37

22 57 51 57

45
39
44
45
45
45

82
56
68
81
82
81

04
48
40
84
97
83

67
61
71
24
00
24

