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13. årgang nr. 11 December 2005

Gruppetur for 2. Birkerød

Hej alle i 2. Birkerød gruppe.

Sæt kryds i kalenderen d. 24. – 26. marts 2006

Her afholdes nemlig årets gruppetur.

Glæd Jer, det bli’r sjov – for alle, store som små…☺

Hold øjne og ører åbne for mere information

Vi ses!



2

eurolife.02 – it’s your life
HVAD? Eurolife.02 er international lejr, som bliver

afholdt af WAGGGS’ Europa region, – og som
noget helt specielt, afholdes den ikke bare et
sted men på hele 10 forskellige spejdercentre i
Europa. Der vil være elektronisk forbindelse
mellem lejrene, så man ikke bare er på lejr i ét
land, men i hele Europa.

HVORNÅR? 22.-29. juli 2006.

HVEM? I patruljer på 5-7 14-18-årige spejdere. Man
kan tilmelde sig enten som enkeltperson eller i
en patrulje.

HVOR? På det Europæiske center I vælger. Vælg
mellem: Danmark, England, Finland, Frankrig,
Grækenland, Polen, Portugal, Sverige og
Tyskland. Det koster det samme uanset hvilket
et I vælger, men det er billigere, hvis man
tilmelder sig i god tid.

TEMA? Eurolife.02’s fælles tema er “Our Rights Our
Responsibilities”, og afhængigt af hvilket center
du vælger, vil du være med til at udforske og
gøre en forskel for en af de seks rettigheder.

YDERLIGERE www.eurolife02.org
INFO? Spørgsmål mm. kan stilles til Signe Ravn

(hattepost@yahoo.dk, tlf.: 25 31 96 70), som
står for tilmeldingerne i DDS.

www.eurolife02.org
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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 - december

4. Ida 10 år
6. Rolf 29 år (20 spejderår)
6. Addax 12 år (3 spejderår)
9. Susanne R. 25 år (16 spejderår)
11. Stina 20 år
12. Michael 21 år (8 spejderår)

Mathilde (Snuffi) 11 år
14. Kristian 20 år (12 spejderår)
15. Katrine 14 år
16. Christine (Trille) 11 år
18. Morten 16 år (8 spejderår)
21. Christopher 13 år (5 spejderår)
25. Dorte 29 år
26. Marie (Era) 24 år
30. Rikki 11 år (2 spejderår)
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve

Tak for en rigtig god hyttetur! Det var dejligt at høre, da vi tog afsted, at I havde
glædet jer meget til turen. I klarede det fint, og det var rart, at vi fik lært hinanden
lidt nærmere at kende, end man kan nå på vores ugentlige møder. På turen blev
vores 2 nyeste ulve døbt, så Chuchundra og Karait blev fuldgyldige medlemmer af
flokken. Under dette højtidelige ritual lover den nye ulv at holde ulveloven, der lyder:
“en ulv lyder en gammel ulv”, og “en ulv giver aldrig tabt”. Endelig lover ulven “hver
dag at gøre en lille ting, der kan hjælpe eller glæde andre.” Vi synes, at det er et
fornemt løfte at aflægge. Hvad der ellers sker under ulvedåben er vores
hemmelighed!

På turen var vi også på løb, hvor vi trænede flere elementer af “Klar dig selv”-
mærket: sanserne, tydning af koder samt kort og kompas. Vi så musvågen og
hørte dens skrig, og vi så på forskellige træers blade. Der var koglekamp i skoven
og snigeleg, der blev ledet af en rigtig soldat i fuld uniform! Der var flaghejsning og
–nedtagning, havregrød om morgenen og “lejrbål” ved brændeovnen sammen med
juniorerne med sang, leg, historier og sketches. Det var meget hyggeligt.

Med lidt hiv og sving fik alle ulve afleveret sedlerne med hjemmeopgaverne og fik
“Klar dig selv”-mærket. Nu er vi gået i gang med det næste mærke, “Håndelag”,
hvor den første aktivitet er at lave bandemærker af kokosnøddeskaller. Vi har også
fået en fornem fremvisning af udstyr både for nyligt startede spejdere og for
“nørderne”. Så der var lidt for enhver smag og pengepung. Mange tak til Rune og
Rolf for indsatsen. Andre aktiviteter i “Håndelag” er fuglekasser og roelygter.

Husk at der er juletræstænding 1. søndag i advent (27.11.) om eftermiddagen i
Bistrup.
Husk også at melde jer sammen med jeres forældre til at sælge juletræer i Bistrup
i december. Det er hyggeligt, det giver gode indtægter til gruppen, og så kan man
jo samtidig købe sit eget juletræ dér!
Vi har juleafslutning den 15.12., hvor forældrene er velkomne til at deltage.

Med ulvehilsner fra Frederik, Jakob, Kaa, Tantor og Sambur
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Birkerød
Blåmejser2.

Kære Blåmejser

Mange tak for et rigtig godt andespil i starten af november. Det er

efterhånden lang tid siden, men vi synes alligevel ikke, at vi skal

glemme det. For vi havde jo en rigtig sjov og hyggelig aften sammen

med alle de andre spejdere fra 2.Birkerød.

Nu nærmer julen sig med hastige skridt, og vi skal bruge

spejdermøderne i december på at være kreative og lave julepynt og

måske også julegaver, hvilket vi nok allerede er startet lidt på i

slutningen af november. Desuden bliver der forhåbentlig også tid til at

julehygge og spise pebernødder sammen.

Til det sidste blåmejsemøde inden jul d. 14/12 skal alle blåmejser

medbringe en gave til omkring 10 kr., så vi kan lege pakkeleg. Det

skal nok blive sjovt!

Det første møde i det nye år er onsdag d. 4/1, hvor vi forhåbentlig alle

sammen er friske og klar til at gå i gang med spejderarbejdet igen.

Rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle blåmejser samt forældre og

søskende.

Jule-spejder hilsner fra Tavi, Bimbo og Fia
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Kære Tigere og Løver

Så kom December endelig.
Måneden hvor de værste bekymringer er, om man får nok
julegaver, eller hvordan man kommer af med sin
mavepine efter at have spist for meget slik og kager.
Vi skal i denne korte måned (3 møder) nå at arrangere en
juleafslutning på det tredje møde. Her vil vi så invitere alle
forældrene til lidt godter og lidt spas.

1. dec. Småkagebagning og bolchekogning
8. dec. Bolchekogning og småkagebagning
15. dec. JULEAFSLUTNING. Alle forældre er

velkomne til at komme og hygge med jeres
børn og børns ledere.

GOD JUL OG GODT NYTÅR
Toomai, Pao og Baloo



7

Birkerød
Spirer2.

Kære Spirer

Vi afslutter december måned med et julehyggemøde, hvor I alle
skal medbringe en lille gave til omkring 10 kroner, så vi kan lege
pakkeleg.

Men inden vi når så langt, bliver der blandt andet tid til at lave
julepynt og julegaver på spejdermaner.

Der har været lidt forskellige ønsker til mødetidspunktet for
spiremøderne, og efter at have overvejet forskellige muligheder
har vi besluttet os for, at Spirerne kan komme i hytten fra kl.
18.00, hvor lederne vil være tilstede. Frem til kl. 18.30 vil der
være mulighed for at sidde og snakke sammen, arbejde videre med
ting fra det forrige møde, forberede dej til en kage eller noget
helt fjerde. Fra kl. 18.30 til 20.00 holder vi så det ’officielle’
spiremøde.

Møder i december:
5. december: Julepynt og julegaver
12. december: Julepynt og julegaver
19. december: Julehyggemøde – husk en lille gave til omkring 10
kroner

Første møde efter juleferien er mandag den 2. januar.

Nissehilsner Fugl, Måne og Pippi
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1. Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!

Så er det snart juletid!! Det er tiden hvor alle er velkomne til at overnatte i
shelteren når den første sne falder. Tiden hvor julemanden sidder med små søde
nissepiger på begge lår og deler ud af grej til alle tropsspejderne.

Vi havde i november et super tropskollektiv!! Det var hyggeligt og vi fik set nogle
fede film. Det var sjovt og vi fik spillet trivial pursuit og poker. Vi fik lavet god mad
og fik faktisk også gjort pænt rent undervejs…
Forældre læs: Vi fik også lavet lektier sammen (personligt er jeg glad for det, da
jeg ellers ikke ville have lavet noget selv..).
Jeg synes især at PLA’erne gjorde et kanon stykke arbejde alle sammen for at
det hele kunne fungere! Det skal I have stor ros for.
I det hele taget synes jeg at vi havde så gode erfaringer at vi sagtens kan gentage
succesen en anden gang.

Månedens emne for december er rygmærker, så de nye kan få patruljens mærke
bag på uniformen.
Gruppen har som sædvanligt juletræssalg i weekenderne i december. Troppen
skal stå for lørdag d. 17. og søndag d. 18. december, hvor vi skal bruge
tropsforældre og tropsspejdere i to-timers intervaller i løbet af dagene. Send en
mail om hvornår I kan være der.

Der er tropsmøde onsdag d. 7. december, hvor der helt sikkert vil være masser af
kager og slik.. Desuden er tropsmødet lidt anderledes end normalt, så det er
værd at komme!

Husk at læse mails jævnligt!

Datoer for December:

Juletur lørdag d. 3/12 – søndag d. 4/12
Tropsmøde onsdag d. 7/12
Juletræssalg lørdag d. 17/12 og søndag d. 18/12
PLAM onsdag d. 21/12 – dog med forbehold for ændring

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

Kære Tobitter,

I December måned er der lagt vægt på hygge og socialt
samvær både  med hinanden og med vores naboer 1.
Birkerød.

Vi starter med juletur d. 3-4/12. Her kan I se frem til rigtig
god spejdertur, som Bjørnene har planlagt til Jer og 1.
Birkerød trop.

Til tropsmødet d. 7/12 skal vi spejderquizze med
drengene fra 1. Birkerød. Vi har nemlig inviteret dem med
til vores tropsmøde. Her vil der være mulighed for at
finpudse og afprøve jeres spejder-parat-viden på en sjov
og anderledes måde. Husk jeres “lektie” med dukkerne...!
PLA’erne skal huske at komme en time før (kl. 18.00) til
PLAmøde.

Her til slut vil vi i staben gerne ønske jer og jeres familier
en rigtig dejlig jul.

Staben.
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Hey i fede december svaler!

Er der jul i kasketten? I december er der julegak på spil så snub
huen og behold den på hele mødet for det er mest nisset… hehe
…

I december skal vi på tur hjem til os på skift fordi det er
hyggeligst at se julekalender sammen. Vi kan starte med
mig men vi må lige aftale rækkefølgen på tropsmødet.

Husk at første møde er tropsmøde med 1. Birkerød. Vi skal spille
spejderTP så det bliver rigtigt sjovt når VI vinder heheh! ;-)

Og så er Juledigtet her:

Sne, goter, juletræer
Grin til alle – d’ det vær’
Sneboldkampe,
varm kakao,
Vi får krampe,
i vores mave,

God jul og nytår til jer skønne svaler

Knus de to skønneste drillenisser Laura og Rikke

Birkerød Trop
Svalen2.
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Birkerød
Bjørne

Ohøj Bjørne og Bamlinger!
Så nærmer julen sig… Det er blevet tid til at putte sig i
vinterpelsen og hygge sig med julegodter og juleklip og flere
julegodter i stearinlysenes skær.
Der skal jo lades op til alle tiders julefrokost d. 17. december og
fedes op til årets Södertur mellem jul og nytår!!

Til lejligheden er der en ægte jule Su Doku! Med lidt god vilje,
julestemning og hjælp fra en retteblæk, kan den fyldes med
julehjerter, kræmmerhuse og klejner i stedet for de medfødte tal…

Vidste I for resten at man får guldtænder af at være spejder?

GLÆDELIG DECEMBER!

 

P.Plys
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Gruppelederen har ordet
Stearinlysene i stagen og ilden i pejsen har allerede været tændt længe i de mørke
og kolde stuer rundt omkring i de små hjem. Den seneste vejrudsigt har meldt om
endnu koldere dage med hagl og slud. Vinteren er på vej, og med den kommer
julen med masser af gaver og masser af god mad.

Når julen og nytåret nærmer sig, benytter mange mennesker lejligheden til at se
tilbage på året, der er gået, og tænke over de mange ting, som de har nået i løbet
af året. Jeg vil da også benytte anledningen til at se lidt tilbage.

Vi er heldige at bo i en del af verden, hvor vi ikke behøver at bekymre os synderligt
meget om, hvorvidt vi overlever den næste dag eller nat. I andre dele af verden bor
der mennesker, der ikke engang ved, om de overlever den næste time. I året, der
er gået, har vi endnu engang været vidner til meget død og ødelæggelse rundt
omkring i verden. Noget er skabt af naturen, mens andet er skabt af mennesker.
Hvad enten det er skabt af den ene eller den anden, så skærer det dybt i vores
hjerter at se vores medmennesker lide, og vi vil gerne gøre et eller andet for at
hjælpe dem og lindre deres smerte. Nogle af os rejser ud for at hjælpe ude på
stedet, mens andre af os bliver hjemme, men støtter hjælpearbejdet ved at deltage
i indsamlinger til fordel for vores nødlidende medmennesker. Vi vil gerne kunne
gøre mere, men vi kan ikke, og vi må sande, at vi ikke kan redde hele verden. Vi
kan dog gøre lidt, og lidt er bedre end ingenting.
Når vi ikke kan redde alle de mennesker, der rammes af ulykke, og som bor langt
fra os, må vi forsøge at gøre en forskel for

  nogle af de mennesker, der bor tættere
på os.
Når jeg ser tilbage på året, der er gået,
kan jeg ikke umiddelbart se, at jeg selv
har gjort en forskel for et andet menneske
i spejdersammenhæng, men jeg tror, at
jeg har gjort en forskel for nogle andre
mennesker i arbejdssammenhæng. Det
gør i grunden ingen forskel, om det har
været i den ene eller den anden
sammenhæng, for jeg er jo spejder, lige
gyldigt om jeg har min spejderuniform på
eller ej. Og har jeg bare gjort en lille ting,
der kan hjælpe eller glæde andre, så har
jeg gjort en forskel.

Under Den Første Verdenskrig sad
soldaterne i skyttegravene og ventede på
at høre en fløjte, som var signalet til, at de
skulle forlade skyttegravenes beskyttende
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---------------------------------------------------------------------------------
Nyt for ledere og nyt om ledere i 1. Birkerød Gruppe

Det Danske Spejderkorps’ hæderstegn:
Følgende ledere og bestyrelsesmedlemmer har den 1. november 2005
modtaget Det Danske Spejderkorps’ hæderstegn for deres store indsats
for gruppen:

Hanne Håkan, kasserer,
Jakob Braad, tidligere tropsleder og nuværende materielmester,
Jens Rahbek, bestyrelsesformand, og
Jens Thygesen, gruppeleder.

Vigtige datoer i 1. halvår 2006:
Følgende arrangementer i 1. halvår 2006 er af særlig interesse for
gruppens ledere:

- Nytårsparade søndag den 8. januar klokken 12 i Naulakha for ledere og
bestyrelsesmedlemmer.
- Divisionens senior- og ledertur lørdag den 28. januar et sted på Sjælland.
- Samrådets1 stiftende generalforsamling den 31. januar 2006 klokken
19.30 ved Rudersdal Stadion.
- Gruppens årlige forældremøde mandag den 27. februar kl. 19.30 i
Naulakha.
- Spejderfest fredag den 17. marts kl. 17 i Naulakha.
- Gruppeledelsestur lørdag den 1. april kl. 10 til søndag den 2. april kl. 15
hos Kristian.
- Samrådets lederaften fredag den 19. maj. Tid og sted er endnu ikke
kendt.

1 Samrådet afløser Fællesudvalget fra den 1. januar 2007. Samrådets fulde navn er
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Rudersdal Kommune, forkortes BUS.

vægge og storme igennem ingenmandsland mod fjendens linier. Juleaften lød der
ingen fløjte, for julefreden sænkede sig over slagmarken. I stedet lød der sang.
Soldaterne sang “Glade jul, dejlige jul” hver med deres stemme og hver på deres
sprog. Sangen gjorde en forskel – fred på jord.

Lad os alle forsøge at gøre en forskel i året, der kommer!

Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende Nytår

Kaa
Find din vej, og gå den!
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Vi sælger rødgran og nordmannsgran
i længder fra 50 til 250 cm
samt pyntegran i bundter.

Vi sælger træerne:
- 1. søndag i Advent klokken 15-18

- alle weekender i december klokken 10-16

Vi bringer solgte træer ud på alle salgsdage efter lukketid.
Udbringning af solgte træer koster kr. 30,- pr. træ.

Udbringning til pensionister og gangbesværede er gratis.
Vi henter solgte træer hos pensionister og gangbesværede

efter hellig 3 konger. Afhentning er gratis.

Vi modtager også bestilling af træer på telefon 45 82 05 60
og bringer dem lige til døren!

Med venlig hilsen

De blå spejdere i 1. Birkerød Gruppe

Det Danske Spejderkorps

Spejdernes juletræssalg på Vasevej

Køb dit juletræ og pyntegran hos de blå spejdere på Vasevej!

Du finder os ved børneinstitutionen Abildgården, Vasevej 72.
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Birkerød
Gruppe1.

Foromtale - Sæt kryds ved dagen:

Forældremøde i 1. Birkerød
tirsdag d. 27. februar

Hvert år afholder vi et forældremøde, hvor der bliver
aflagt beretning om året, der er gået.  Det er vigtigt, at
vi får jeres tilbagemelding med de oplevelser, I har
haft. Så mærk denne dato af i kalenderen!

Med venlig hilsen
Jens Rahbek



TELEFONLISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

mobil fastnet
Ulveflokken: ML: Lisbeth Garly (Sambur) 22 95 16 19 45 82 46 42

ML: Søren Rye (Tantor) 22 60 06 17 45 81 15 85
MH: Frederik Rom 40 27 26 08 45 81 52 47
MH: Jacob Johansen 29 91 56 59 45 81 34 27

Juniorflokken: JL: Rune Jørgensen 51 88 58 97 33 25 58 97
JA: Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai) 61 79 04 07 45 81 04 07
JA: Jan Kjellerup (Baloo) 21 24 51 12 45 82 40 62
JA: Mette Englev (Raksha) 40 56 04 35 45 81 31 19

Troppen: TL: 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
TA: Sune Ingvardson 29 82 34 60

Mohaw k: PL: Mads Bjerregaard 51 52 31 91 45 81 31 91
PA: Mikkel Garly Hansen 22 63 50 41 45 82 46 42

Sioux: PL: Jacob Andreas Johansen 29 91 56 59 45 81 34 27
PA: Morten Rasmussen 61 70 45 28 45 81 45 28

Birkerød Bjørne: KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81
Birkerød Rover: KL: Rolf Ingvardson 40 88 69 59
Gruppeledelse: GL: Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 45 82 05 60

GA: Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09
Bestyrelsesformand: Jens Rahbek 45 82 09 54
Kasserer: Hanne Håkan 45 82 06 67
Matrie lmand: Jakob Braad 29 72 42 70 45 82 42 70
Rengøringsansvarlige: Annemarie Jensen 45 81 22 70

Vibeke Lyngbye 45 81 11 14

mobil fastnet
Blåmejser (mini): ML: Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83

MA: Pernille W . Lyngbye (Bimbo) 29 72 52 36
MA: Rikke Rønnest (Fia) 51 90 12 04

Spirer (junior): JA: Natalie Strandman (Pippi) 22 16 31 11 36 44 57 03
JA: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
JA: Michelle Madelung (Glip) 40 57 29 33 48 17 30 85

Tobitten (trop): TL: Marie Jenstrup (Era) 61 30 01 36
TA: Stine Dalbro Thomasen (Dumle) 22 45 07 90
TA: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70

Svalen: PL: Laura Evald 51 55 41 58 45 81 60 90
PA: Rikke Petersen 60 12 35 37 45 81 11 21

Glenten: PL: Thora Wesenberg Kjær 60 68 89 06 45 82 11 33
PA: Malene Johansen 45 81 46 95
PA: Christine Egå Skovbjerg 29 66 17 45 45 82 90 60

Birkerød Bjørne: KL: Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 25 39 61 51
Gruppeledelse: GL: Charlotte Frost (Rokke) 60 24 37 03

GA: Poul Henrik Appelquist (Muvin) 40 90 33 74 45 82 04 67
GA: Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61
GA: Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 44 68 40 71

Bestyrelsesformand: Johnny Haupt Larsen 45 81 84 24
Kasserer: Philip Dam 45 82 97 00
Hyttemor: Helle Larsen 45 81 83 24
Materie lforvaltere: Sine og Lars Jørgensen 22 57 51 57

1. BIRKERØD GRUPPE - w ww .1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - ww w .2birkerod.dk


