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Kære Tropspejdere. 

Mit navn er sheik hubabuba. 

Jeg har et problem som jeg håber i kan 

hjælpe mig med. 

Nogen har stjålet mit kæreste eje, og 

jeg vil meget gerne have det tilbage. 

Jeg vil derfor meget gerne have at i 

dukker op på birkerød station Fredag 

d. 11 marts, i kan forvente hjemkomst 

d. 13 marts. 

Da skal jeg skaffe jer billetter til 

jeres rejse, så derfor skal i melde 

tilbage senest tirsdag d. 1 marts. 

Nærmere information vil følge. 

Jeg håber så inderligt at i kan hjælpe 

mig. Jeg skal bruge nogen jeg kan 

stole på. 

Med venlig hilsen  

f{x|~ [âutuâut 

           

Gilwell 2011
sæt kryds i kalenderen d. 11-13. Marts
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Tillykke

2. Emil Kristiansen 16 år   8
4. Frederik Borgwardt Dingo 9 år   0
7. Benjamin Nilsson 9 år   0
8. Alfred Hemmingsen Adax 12 år   3

11. Sam Mobaraki Won-tolla 9 år   0
14. Marit Jørgensen 44 år   0
22. Sofus Berthelsen Bubo 9 år   0
24. Jonas Reland 13 år   2
26. Jacob Lyngbye 23 år   13
27. Kim Jørgensen 52 år   0
29. Jakob Braad 36 år   25

17. Frey Vestergaard   2
17. Dorte Lund   1
26. Lasse Nielsen   26

Fødselsdage 

Spejderår 
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!

Velkommen til et helt nyt år, hvor vi glæder os til at lave en masse 
spændende ting sammen med jer.

I foråret er der ikke færre end tre ture med overnatning:

 ■ Vintervandring i februar, hvor vi går 10 km og hviler de ømme 
fødder bagefter, mens vi ser fi lm og spiser popcorn

 ■ Minidivi i maj, hvor vi sammen med alle mikroer og minier fra 
hele divisionen – måske 200 spejdere – skal arbejde sammen 
for at løse en opgave

 ■ Sommerlejr i juni, hvor vi skal af sted sammen med vores 
juniorer og blåmejser og Spirer fra 2. Birkerød. Når vi er så 
mange, kan vi lave nogle spændende ting

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved disse weekender. Du kan 
se datoerne i halvårsprogrammet.

I de næste 6 måneder skal vi gennem tre forløb: 

 ■ Spejderloven

 ■ Pionering

 ■ Udeliv

Det er vigtigt at komme alle gangene, hvis du vil være sikker på 
at få de forskellige mærker. Et forløb strækker sig over mindst tre 
gange og for at få Udeliv skal du udover møderne prøve mindst 
en overnatning i telt.

Vi skal også bidrage til grupperåd, fejre 101 års fødsels-dag, 
holde Sct Georgsdag og gennemføre et 5 km orienteringsløb og 
som altid slutter vi af med nye beviser (bål, klar-dig-selv, kniv og 
sav).
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Nogle af jer har sikkert hørt om Spejderloven:

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for 
 ■ at fi nde sin egen tro og have respekt for andres 

 ■ at værne om naturen 

 ■ at være en god kammerat 

 ■ at være hensynsfuld og hjælpe andre 

 ■ at være til at stole på 

 ■ at høre andres meninger og danne sine egne 

 ■ at tage medansvar i familie og samfund 

Til møderne i januar og det første i februar skal vi fordybe os 
lidt mere spejderloven og prøve at fi nde ud af, hvad de enkelte 
punkter betyder og hvad du som ulv kan gøre for overholde 
spejderloven.

Til gengæld har du måske aldrig hørt om Spejderprincipperne. 
De gælder ligesom spejderloven for alle spejdere i hele verden 
og vi vil især fokusere på Pligten mod andre og se på hvordan 
den hænger sammen med vores ulveløfte:

 ■ Jeg lover at gøre mit bedste for at holde ulvelo-ven og hver 
dag gøre en lille ting, der kan hjælpe eller glæde andre!

Selvom det måske lyder lidt tørt og kedeligt, lover vi at det bliver 
både spændende og anderledes OG ikke mindst får du det meget 
fl otte ’Spejdere hjælper andre’ mærke.

Alle fi re møder i januar foregår i Naulakha som sædvanlig fra kl 
17 – 19. Påklædning efter vejret for selvom det er mørkt og koldt, 
skal vi lige en tur udenfor.

Mange hilsener

Ulvestaben
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Godt Nytår Juniorer!

Så er vi blevet skudt ind i år 11111011011 og alt kan ske. Det 
bliver et år med action, sjov, spas, udfordringer og eventyr.

Vi har spildopkørslen i denne måned, bemærk at det er før vores 
første møde.

Gaverne, julepynten og risengrøden er begyndt at lægge sig, og 
vi skal snart i gang med at træne for alvor til Oak City Rally.

Vi skal i januar arbejde med en del forskellige ting. I skal 
udfordres i knob og besnøringer, førstehjælp og så skal vi have 

et meget anderledes 
møde, et mørke-
møde. Hvor alt 
foregår uden lys. 
Selvfølgelig er vi 
ledere der, så I skal 
ikke være bange.

Vi glæder os vildt 
meget, gør du?

  Rasmus Rahbek

  Rasmus Rahbek 7

Program for januar:

 ■ Lørdag d. 8. jan: Spildop
Genbrugskørsel i Allerød

 ■ Tirsdag d. 11. jan: Førstehjælp
Husk at have spejderlommen i orden.

 ■ Tirsdag d. 18. jan: Knob og besnøringer
Vi skal lære ALLE knob

 ■ Tirsdag d. 25. jan: Mørke-møde
Husk en lygte og at have spejderlommen i orden

Mange spejder- og sommer hilsner
Juniorstaben

  Rasmus Rahbek
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Troppen

Hej Drenge!

Så er det tid til udendørs vinterspejd, hvor I kan komme ud og 
teste jeres julegaver. Heldigvis er vejret stadig koldt, så man kan 
teste sit nyerhvervede grej udenfor – og en fyrre kilometers test-
tur i patruljen ville jo ikke være dårlig. Januars juletur er en god 
lejlighed til at komme ud i vinterens spændende natur.

Det foregående år har betydet stor udvikling i troppen. For første 
gange i mere end 15 år har vi nu igen tre patruljer. Alle 
patruljer er blevet godt sammentømret og både 
på tropskolles olieboring, på tropsmøde med 
knobudfordringer og til månedens emner 
har vi i staben været godt tilfredse med de 
gode resultater vi har set. I lavede nogle 
seje knobtavler, fede rafteprojekter og 
nogle imponerende ti-minutters tårne. Vi 
glæder os til at følge den gode udvikling i 
det kommende år.

Det nye år vil stå i adventurespejdens 
tegn. Det betyder at vi vil fortsætte fokus på 
aktive udfordringer til krop og sind for patruljen 
i fællesskab. Efter sommerferien starter der en 
Adventureliga i korpset, hvor vi i staben regner med stærk 
deltagelse fra alle patruljer, så vi kan være den trop der deltager i 
fl est ture. På sigt har vi gode muligheder for en topplacering med 
så gode spejdere som I er og forstærker hinanden i at udvikle jer 
til.

Første mulighed for adventurespejdoplevelser for de ældste er 
Apokalypseløbet, hvor der i slutningen af januar er deadline for 
indlevering af foropgave for at kvalifi cere sig til løbet. Det er et af 
de løb man bare må afsted på for en spejderoplevelse ud over 
det sædvanlige.

I januar måned er der PLA-oprykningstur, hvor de ældste i 
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troppen bliver udviklet fra mus til mænd. Det er en af vores 
mest traditionsrige ture som bliver husket tilbage på med stor 
begejstring fra alle de gamle, der allerede er rykket op i
PLA-patruljen.

Datoer for Januar:

    

Get a rat trap bigger than a cat trap!

Staben

  David Hansen

Tropsmøde + PLAM torsdag d. 6. jan
Juletur lørdag/søndag d. 7-9. jan
PLA-oprykningstur lørdag/søndag d. 22-23. jan
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Bjørne
Seniorer

Håber I har haft en super god jul og et fantastisk bjørnenytår.

Håber alle jer som tog af sted på Söder kom over broen og blev til 
rigtige bjørne.

Vi skal til at arbejde på en lidt ny måde med hvad møder angår 
og sådan.

Mere info om det senere.

BBKLT glæder sig til at skyde et nyt år i gang som bjørne og 
håber at alle bjørne er klar på det samme.

P. Plys
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  Rasmus Rahbek

Billeder fra udfordringen
Udfordringen er en tur hvor bjørnene bliver udfordret både fysisk, kulinarisk, 
mentalt og meget mere. Der bliver fl yttet grænser og prøvet mange forskellige 
typer udfordringer og bjørnene elsker at blive udfordret!
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Gruppen

De næste 100 år begynder...
  Jakob og Lisbeth, Gruppeledere

Nu kan vi se tilbage på de første 
100 år - og frem mod de næste 
100 år! Hvad skal de indeholde? 

Lad os starte med 2011! Forude 
ligger nogle kæmpestore 
spejderoplevelser. De store 
spejdere i 1. Birkerød og 
lederne skal til Grønland og se 
den fantastiske natur deroppe. 

De skal også samarbejde med 
nogle grønlandske spejdere 
og lære mere om, hvordan det 
er at være spejder i dén del af 
Danmark. 

Et par af de store spejdere og 
ledere skal på Verdensjamboré 13

i Sverige og mærke på egen krop, at spejderbevægelsen er 
international, og der fi ndes spejdere i mere end 150 lande, 
som ligner os, fordi vi har et fælles værdigrundlag, og samtidig 
er meget forskellige og arbejder med hver vores opgaver og 
udfordringer i det land, vi bor i. 

I 1. Birkerød vil bestyrelsen 
arbejde videre med vores planer 
om at opføre et overdækket 
udendørs-areal på 100 m2, som 
skærmer mod regn og sne, når 
vi er ude i al slags vejr.

I 2012 venter en anden ny 
oplevelse, når alle spejdere i 
Danmark skal på lejr sammen, 

”Spejdernes lejr”.

Vores grundlæggende spejderværdier vil stadigvæk lede os i det 
daglige spejderarbejde fremover:
Det er de internationale spejderprincipper: duty to God, duty 
to others, duty to yourself. Og det er KAFSU: Kammeratskab, 
Ansvar, Friluftsliv, Sjov og Udfordringer.

Det er dét, vi brænder for - det er dét, der giver spejderarbejdet  
indhold og mening.

Godt nyt 100-år! 
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Bestyrelsen

100 års jubilæum
  Lars Nissen, Formand

2010 er gået og det har været et af de mest hektiske år i 
gruppens historie pga. vores 100 års jubilæum. 

I maj 2008 blev et 
jubilæumsudvalg 
nedsat bestående af 
5 medlemmer og de 
startede straks efter 
sommerferien 2008 
arbejdet. Mange inde 
og uden for bestyrelsen 
har været aktive i de 
mange underudvalg og 
jeg vil benytte udgangen 
af 2010 til at takke de 
mange:

Jubilæumsudvalget:

Nic, Lisbeth Garly, Jakob Braad, David Hansen, Lars Nissen

Festskrift:

Jens Rahbek, Jens Thygesen, Nic, Lisbeth Garly, Jakob Braad, 
David Hansen, Lars Nissen

PR:

Ann Conrad, Jakob Braad

Udstilling Biblioteket:

Maja Andersen, Frederik Rom, Lars Nissen

  Tobias

Colleruphus med 100 års fødselsdag
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Økonomi:

Camilla Kornbeck

Festdagen i Naulakha:

Lisbeth Garly, Per 
Bonne, Dorte Reland, 
Camilla Tobiasen, Lars 
Nissen

Event i gågaden:

Alle lederne + 
bestyrelsen

Fødselsdagsfest på 
Colleruphus:

Annemarie Jensen, Per 
Ludvigsen, Martin Reland, Susanne Fris, Dorte Reland,

Mange har givet en hånd uden at have været offi cielt i udvalgene. 
Uden de mange hænder var arrangementerne ikke forløbet så 
perfekt, også en stor tak til alle jer.

100 års jubilærumsreception

  Rasmus Rahbek

  Rasmus Rahbek

Lejrpladsudstilling på Birkerød Bibliotek
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Afsender 1. Birkerød Gruppe: c/o Grethe Holm, Ludvig Jensensvej 30, 3460 Birkerød
Eftersendes ikke vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse

Ulve
ML Lene Friis (Pudmini) 61 28 38 09 45 81 60 09

MA Kasper Munk 23 99 12 99

MA Britta Feusi Ludvigsen (Raksha) 26 55 07 95 45 66 27 02

Junior
JL Rasmus Rahbek (Rikki) 28 59 57 52 45 81 22 70

JA Morten Elk (Baloo) 20 29 75 05 45 82 80 93

JA Lotte Fregil 29 27 74 49

JA Anders Rahbek 30 42 09 54 45 82 09 54

Trop
TL Mads Danvad Nilausen 22 95 63 03

TA Jonas Håkan-Mose 22 95 16 91

TA Rud Tolstrup 26 21 61 41

TA Kristian Dreholm 26 73 76 22

TA David Hansen 61 35 31 77

Apache
PL Malte Kjellerup Juhl 23 25 18 41 64 64 08 67

PA Morten Rose Wagnkilde 25 46 00 88 45 81 68 90

Omaha
PL Theis Dahl Villumsen 26 35 33 05 45 82 33 05

PA Christian Cletus Friis 27 50 60 09 45 81 60 09

PA Emil Bonne Kristiansen 29 82 26 45 45 53 38 79

Sioux
PL Jeppe Englev 24 81 02 36 45 81 31 19

PA Adam Rye Brouer 45 81 15 85

Bjørnene
KL Frederik Rom 40 27 26 08 45 81 52 47

KL Victor Kjellerup Juhl 23 63 30 75

KA Jeppe Arnsdorf Pedersen 61 70 45 81

Gruppeledere
GL Jakob Braad 40 41 62 65

GL Lisbeth Garly 22 95 16 19 45 82 46 42

Bestyrelsen
Formand Lars Nissen 28 73 01 01 45 81 60 09

Kasserer Camilla Kornbeck 45 81 57 07

Medlem Annemarie Jensen 28 59 57 53 45 81 22 70

Medlem Per Ludvigsen 41 20 81 58 45 82 61 68

Medlem Martin Reland 40 53 51 81 45 82 88 81

Medlem Per Bonne Jørgensen 29 82 66 77

Hytten
Vedligehold Jens Rahbek 45 82 09 54

Udlån Annemarie Jensen hytteudlaan@1b.dk 45 81 22 70

www.1B.dk


