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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

17. årgang nr. 3 Marts 2009

1.  O G  2. B I R K E R Ø D  G R U P P E R

Kære 1. og 2. Birkerødder

Så er det endelig forår (i hvert fald ifølge kalenderen).
Det betyder
masser af
udendørs
spejderarbejde
– så husk
altid tøj
efter vejret!

Godt forår,

Redaktøren
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1.Birkerød
Trop

Hej Trop

Efter en lidt for kort februar, med en alt for kort
vinterferie, er vi jo nu kommet ind i marts, hvor emnet
er juniortur. Håber derfor, at alle er kommet
helskindede igennem vinterferien, så vi kan få
arrangeret en rigtig god tur d. 3.-5 april.

I har jo også alle sammen husket at tilmelde jer Blå
Sommer 2009, da I ellers ikke vil komme med.

Sidst men ikke mindst vil vi ønske dem af jer der skal
med på Gilwell god tur.

Emnet i marts: Juniortur

Tropsmøde Tirsdag d. 3/3
Gilwell Fre-søndag d. 6-8/3
Spildop Lørdag d. 14/3
PLA-tur Søndag d. 21-22/3
PLAM Tirsdag d. 31/3

Tjekker lækker og Anna Vivå
Staben
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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: bardunpost@gmail.com

Fødselsdage i marts:

1. Biela (Olivia) 9 år  0 spejderår
Ulla 44 år  2 spejderår
Lars 54 år  3 spejderår

2. Trunte (Rikke) 18 år 10 spejderår
Biju (Andreas) 10 år  1 spejderår

3. Magura (Sara) 9 år  0 spejderår
Numa (Anders) 11 år  2 spejderår

6. Tavi (Henning) 41 år 3 spejderår
Kim 37 år 27 spejderår

10. Kanya (Sara) 9 år  0 spejderår
15. Mads 19 år  9 spejderår
25. Martin 17 år  8 spejderår

Og et forsinket tillykke til Anouk (Trine), som fyldte
12 år den 16. februar.
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej alle ulve!

I året første forårsmåned skal vi lave mange forskellige og
spændende ting. Vi skal arbejde videre med naturmærket, når vi
besøger Vestforbrænding, bygger de sidste fuglekasser og laver
kartoffellabyrinter.

Marts byder på også et mini-divi, hvor vi skal hjælpe
tempelridderne sammen med alle de andre minier og mikroer i
divisionen.

Endelig skal vi til alle tiders spejderfest, når gruppen fejrer sin 99
års fødselsdag.

Program for marts:

Den 5.: Besøg på Vestforbrænding. I får nærmere besked

Den 12.: Intet møde fordi vi skal på minidivi

Den 13. – 15.: Minidivi

Den 19.: 99 års spejderfødselsdagsfest

Den 26.: Fugle, fuglekasser og kartoffellabyrint

Kun for bandeledere og bandeassistenter:Torsdag den 12. marts
kl. 17 – 19 er der et arrangement for bandeledere og
bandeassistenter. Man kalder det BLA-træning, og I vil få nogle
opgaver, som I skal løse i fællesskab. Til sidst der bliver tid til at
nyde aftenens anstrengelser.

Stort ulvehyl
Tantor og Pudmini
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Birkerød
Blåmejser2.

Februar er gået med vinterferie og teaterstykke. I skrivende stund
vides ikke helt, hvornår det endeligt løber / er løbet af stablen,
men der er blevet øvet, improviseret og fundet på. Spejderne har
selv fundet på både handling og roller. Der har været en dejlig
entusiasme fra alle – selvom ikke alle har fået sin vilje hele tiden.

I marts bevæger vi os mere ud igen. Hvornår og hvor meget
kommer lidt an teaterstykket. Til de to første møder skal vi også
forberede os til Minidivi – forhåbentlig har I alle sammen husket at
melde jer til.

PROGRAM
marts
5. Spejdermøde
12. Spejdermøde
13.-15. Minidivi
19. Spejdermøde
26. Spejdermøde
27.-29. Gruppetur

I øvrigt har vi brug for lidt hjælp til minidivi arrangementet. Dels
skal vi bruge et par chauffører til at køre spejderne både til og fra
Helsinge, dels vil det være dejligt med en rengøringshånd efter
afslutningen om søndagen. Har I tid, mulighed og lyst til at hjælpe
meld jer venligst til Jens.

mvh
Trunte, Futte og Jens

april
2. Spejdermøde
9. Skærtorsdag – intet møde
16. Spejderløb i Birkerød med
drengene
23. Sct Georgsdag
26. Spejder for en dag
30. Spejdermøde
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej rødder!

Da vi snart skal på en tur sammen med de store i troppen og på en
stor lejr til sommer, skal vi til at træne til i diverse ting som er
rigtig gode at kunne. Og ikke kun på ture og lejre!
Noget som ligger lidt op til dette emne er orientering. Det er jo
vigtigt at kunne finde rundt på tur og en lejr, så derfor skal vi
snakke om orientering og om at kunne finde vej.

I sammenhæng med ture og lejre skal vi også snakke om, hvordan
man skal pakke en rygsæk på en korrekt måde og hvorfor dette er
så vigtigt. Husk at medbringe diverse grej til dette møde!
Vi skal se om I kan huske nogle af de knob og besnøringer som I har
lært, og derudover skal vi lave nogle sjove skets for hyggens skyld.

D. 19. marts holder vi
fødselsdag, da vores
gruppe fylder 99 år. Og
dette skal vi selvfølgelig
fejre på en god og sjov
måde, sammen med en
masse andre fra gruppen.

På gensyn til nogle sjove
møder!

Mange spejder hilsner fra
Rikki og resten af
juniorstaben
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Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Program for marts måned:

Torsdag d. 5. marts: Træning med rygsækpakning

Vigtigt!: Medbring hvad du skal bruge til en weekend tur

Torsdag d. 12. marts: Knob / besnøringer og skets

Torsdag d. 19. marts: Fødselsdagsfest

Torsdag d. 26. marts: Orientering

Husk at:
- Melde afbud, når du ikke kan komme!

- Være klædt efter vejret!

- En spejder er altid beredt!

- En spejder er positiv over for en udfordring!

- Ha’ spejderlommen i orden – HUSK PAPIR + BLYANT
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Birkerød Trop
Tobit2.

Hej Tobitter
Så nærmer foråret sig og marts måned byder på masser af
udendørs spejderaktiviteter! Månedens tema er pioner, så på
tropsmødet vil vi gøre noget for at alle får opfrisket div.
besnørringer, knob osv. Men bare rolig, vi skal være udendørs
og der bliver fart på!
På patruljemøderne skal i selv lave et større projekt, som vi
kommer og tester på tropsmødet i april (så sørg lige for at det
kan holde til jeres tunge ledere). I skal også fortsætte med at
lave spejderlovs-rammer, i denne måned er der to og de
handler om: at høre andres mening og danne sine egne og at
tage medansvar i familie og samfund.
I weekenden den 06.03. Til 08.03. er det tid til den
traditionsrige Gilwell tur sammen med drengene fra
1.birkerød. Det er vidst noget med at I i fællesskab skal rede
vores planet – Vi håber det lykkes for jer!
Den 22. Skal jeres seje PLA’er ud og blive endnu mere seje og
fyldes med inspiration til sjove møder, sammen med PLA’er fra
hele Ravnsholt division.
Og sidst men ikke mindst skal vi alle sammen på gruppetur.
Sammen med Blåmejserne, Spirerne og Bjørne-pigerne skal vi
ud og lege cowboyder og indianer. Invitationen kan I læse et
andet sted i dette blad ☺
Tjikkerlikker fra Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Marts:

04. PLA-møde kl. 18-19 Husk kalender
Tropsmøde kl. 19-21 Husk tøj til at være ude!!!

6. – 8. Gilwel Husk tøj til at være ude!!!

11. Patruljemøde kl. 19-21 Husk tøj til at være ude!!!

18. Patruljemøde kl. 19-21 Husk tøj til at være ude!!!

22. Divisions PLA-dag Husk tøj til at være ude!!!

25. Patruljemøde kl. 19-21 Husk tøj til at være ude!!!

27. – 29. Gruppetur Husk tøj til at være ude!!!
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Birkerød
Gruppe1.

Gruppelederne har ordet:          på BLÅ SOMMER med 1. Birkerød

Nu har der været tilmeldingsfrist til sommerens store spejderoplevelse,
og vi håber, at rigtig mange spejdere og ledere tager med, så vi kan
opleve vores fællesskab fungere i praksis og få en masse anderledes
oplevelser i de 9 dage, lejren varer. Det er en stor fornøjelse, at flere
tidligere ledere i gruppen tager med os som hjælpere, og vi håber
også, at nogle af vores forældre har lyst til at hjælpe til. Jo flere
ledere/voksne – jo sjovere er det for alle!

I ledergruppen har vi disse særlige mål for vores deltagelse på
landslejren:

1. Udfordringer!
2. Fællesskab på tværs af grenene!
3. Uddannelse af bande/patrulje-ledere og –assistenter!

Når vi ledergruppen tager på vores årlige lederweekend, sætter vi
fokus på, hvordan vi vil opfylde disse mål.
Den første dag på weekenden tilbringer vi sammen med de andre
grupper, der skal bo i Blå Sommers “Østby”. Vi skal høre om
aktiviteter for spejderne og træning for lederne, om udenlandske
gæster, mad og lejrindretning og ikke mindst om klima og miljø, der
er et fælles tema for alle på lejren.

Den anden dag skal vi arbejde i dybden i 1. Birkerød med vores mål for
lejren samt en masse praktiske detaljer. Det skal forberedes grundigt,
når forhåbentlig omkring 70 spejdere og ledere skal bo i det fri i 9
dage! Heldigvis er vores ledere nogle erfarne rotter, hvor det meste af
den slags sidder på rygraden…

     Glæd jer til Blå Sommer - det gør vi!  Jakob og Lisbeth
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Birkerød
Gruppe2.

SÅ er det blevet marts og foråret lurer lige om hjørnet.  Det bliver
varmere og lysere og der kommer blade på træerne. Det gælder
ikke kun ude i naturen, det gælder også inde i vores spejderhytte.
Vi skal nemlig have plantet et spejdertræ og hvis du kommer med
på gruppeturen kan du være med!

Det er nemlig også i den sidste weekend i marts at alle fra 2.
Birkerød tager på tur sammen. Vi skal til Colleruphus, som er en
stor spejderhytte, der ligger i Holte – ikke længere væk end at vi
kan gå derhen. I år skal vi besøge Cowboys og indianere, se
hvordan de lever og prøve nogle af de ting de laver. Desuden skal
vi hjælpe dem med at blive gode venner. Invitationen ligger på
vores hjemmeside: www.2birkerod.dk og vi håber at rigtig mange
kommer med.

Planlægningen af Blå sommer er også i fuld gang og vi har fået en
foropgave. Vi skal opfinde en ting der kan gøre vores lejrplads
særlig miljøvenlig – eller måske “bare” en ting der for eksempel
kan udnytte vind- vand- eller solenergi. Så hvis du har en lille
opfinder i maven og har lyst til at være med til at lave en
vindmølledrevet karrusel en regnvandssamler eller har en meget
bedre idé – så snak med din leder.

Spejderhilsner
Gruppelederne



TELEFONLISTE
Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

mobil fastnet
Ulveflokken: ML: Lene Friis (Pudmini) 61 28 38 09 45 81 60 09

ML: Søren Rye (Tantor) 31 95 42 45 45 81 15 85
Juniorflokken: JL: Rasmus Rahbek (Rikki) 28 59 57 52 45 81 22 70

JA: Martin Michael Hansen 61 35 93 10 48 25 23 61
Troppen: TL: Mads Rønnest (+ materielmand) 26 22 97 21

TA: Kristian Dreholm 26 73 76 22 45 81 49 05
TA: Mads Nilausen 22 95 63 03
TA: Jonas Håkan-Mose 22 95 16 91

Mohawk: PL: Christopher Wodstrup 22 63 62 00 45 81 92 19
PA: Eske Wesenberg Kjær 60 77 67 06 45 82 11 33

Sioux: PL: Frederik Abildgaard Rom 40 27 26 08 45 81 52 47
PA: Martin Wagner 60 82 17 00 45 82 17 28

Birkerød Bjørne: KL: Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81
Gruppeledelse: GL: Jakob Braad 40 41 62 65

GL: Lisbeth Garly 22 95 16 19 45 82 46 42
GA: Grethe Holm 28 70 71 09 45 81 71 09

Bestyrelsesformand: Lars W. Nissen 28 73 01 01 45 81 60 09
Kasserer: Camilla Kornbeck 45 81 57 07
Hytte (vedligeholdelse) Jens Rahbek 45 82 09 54
Hytte (udlån) + 
rengøringsansvarlig:

Annemarie Jensen 
(hytteudlaan@1b.dk)

28 59 57 53 45 81 22 70

mobil fastnet
Blåmejser (mini): ML: Jens Bie Andersen 45 53 55 05

MA: Helene Hjort Jørgensen (Futte) 22 54 59 97
MA: Rikke Sofie Petersen (Trunte) 60 12 35 37

Spirer (junior): JL Henning Hviid (Tavi) 45 81 83 83
JA: Laura Evald (Nico) 51 55 41 58 45 81 60 90

Tobitten (trop): TL: Signe Ravn-Højgaard (Garderobe) 25 31 96 70
TA: Charlotte Stephansen 51 32 92 13
TA: Mette Pil Brodersen 61 30 06 55
TA: Mette Jenstrup 51 34 09 78

Svalen: PL: Rebecca Dam 23 28 23 97 45 82 97 00
PA: Louise Egå Skovbjerg 29 82 17 45 45 82 90 60

Glenten PL: Simone Porsborg Hansen 23 29 29 79
PA: Sasha Meriam Babenco 51 72 40 67 45 82 53 55

Birkerød Bjørne: KL: Nina Mørch Pedersen 60 24 93 11
Gruppeledelse: GL: Pernille Würtz Lyngbye 29 72 52 36 

GL: Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11
Bestyrelsesformand: Kell Vedsted 20 94 86 93 45 81 85 17
Kasserer: Poul-Henrik Appelqvist 40 90 33 74 45 82 04 67 
Hyttemor: Mette Palm (mette.palm@get2net.dk)

1. BIRKERØD GRUPPE - www.1b.dk

2. BIRKERØD GRUPPE - www.2birkerod.dk


