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Tillykke
Fødselsdage
2.
6.
13.
13.
15.
22.
27.

Lars Dideriksen
Theis Christensen
Alexander Stender
Anne Katrine Jørgensen
Rud Tolstrup
Matias Stausholm
Bertil Grum-Schwensen

Muvin

38 år
9 år
11 år
36 år
33 år
8 år
9 år
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 2
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Spejderår
1. Susanne Jørgensen
9. Jens Albretsen
19. Adam Brouer

 24
 2
 11
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

Så blev alle de nye ulve døbt – 26 navne til 26 nye ulve. Nogle
forældre har spurgt, hvorfor vi bruger spejder-navne og svaret er,
at det er der tre grunde til:
●

Det er en international tradition, der går langt tilba-ge i tiden.
Både russiske og norske spejdere har navne, som er mangen
til vores

●

Det er praktisk, at hver spejder har sit eget navn. Vi har f.eks.
lige nu 4 x Emil og 2 x Alfred, Bertil, Chri-stian, Nicolai, Noah,
Oskar, Theis, Villads og William

●

Navnet kan blive et symbol på, at man til spejder har en helt
anden rolle, end den man har i skolen

…og 26 gule tørklæder i alle
nuancer er blevet vasket og
strøget og lagt klar til næste
år
Halvårsprogram for september – december 2013
Temaet for disse fem måneder er VIKINGER; vores fryg-tede og
barske men også meget dygtige forfædre.
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Vi skal lære lidt om vikinger, prøve at lege deres lege og
fremstille deres legetøj, men samtidig skal vi også lære noget om
at være gode kammerater, at samarbejde i en bande og at finde
ud af, hvem der er gode til hvad i banden. Det er nemlig så smart
indrettet, at der ikke er en, der kan det hele, men at alle er gode
til noget forskelligt.

KALENDER
Oktober
Torsdag d. 3.: Vikinger i Vaserne
erne
Torsdag d. 10: Vikinger i Vaserne
Torsdag d. 17.: Efterårsferie
Torsdag d. 24: Lygtemænd og mosekoner
Mødested er Birkerød roklub for enden af
Plantagevej
Torsdag d. 31: Vikinger i Naulakha
kl. 17 – 18:30
Vigtige datoer 2014
9. januar:

Første møde efter ferien

19. januar:

Tur

22. – 23. feb.: Vintervandring
29. marts:

Tur

28. maj–1. jun: Sommerlejr
13. – 15. juni: Minidivi
Halvårsprogram og brødplan ligger på 1b.dk
under Minier / Materialer

Senere, når det bliver vintertid, skal vi prøve noget nyt. Det
er ofte sådan, at det er svært at huske det med at være gode
kammerater, når det er mørkt og koldt udenfor, så vi har besluttet
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

at korte ulvemøderne ned med en halv time, så længe det er
vintertid. Til gengæld er der to ekstra ture på programmet: en i
januar, hvor vi måske tager på (vikinge)museum og en i marts,
hvor vi skal i skoven. Det betyder, at møderne i november og
december varer fra kl. 17:00 – 18:30, men det kommer der mere
besked om.
Der kommer også mere besked om vores juleweekendtur, som
er den 7. og 8. december. Om søndagen er alle forældre og
søskende velkomne til at komme og se, hvor vi har været og hvad
vi har lavet.
I december skal vi sælge juletræer på Vasevej, men det bliver der
også tid til.
Ulvemøder i oktober
Vi fortsætter med at holde vores møder oktober i Va-serne, og
mødestedet er for enden af Fyrrebakken.
Derfor skal du altid være klædt på efter vejret og til at være ude
hele tiden. Der vil IKKE være et sted at gå ind, hvis du fryser eller
bliver våd.
Du skal også huske at tage en fyldt drikkedunk med, for vi kan
ikke have vand med til så mange tørstige ulve. Vi har kun vand
med til førstehjælp eller til at slukke bålet– ikke til at drikke.
Det er rigtig vigtigt at melde afbud, hvis du ikke kommer, så vi
ikke venter forgæves på dig.
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Brødordning for ulve
Ulvene har brød med på skift. Vores erfaring er, at ulve er
meget sultne kl. 17 og her kan et stykke knækbrød, grovboller,
en gulerod eller rugbrød være godt. Lidt ost, marmelade eller
pålægschokolade glider altid ned.
Brød skal række til 20 personer; vi er knap 40 hver gang. Man
kan sagtens dele store boller i to. Eventuelt over-skud kommer

med hjem eller bliver lagt i fryseren til en dag, hvor nogen
glemmer eller er syg.
Her kan du se, hvornår du skal have brød med:

03-okt

10-okt

24-okt

31-okt

07-nov

14-nov

21-nov

28-nov

Bubo
Chua
Chil
Chui
Faru
Galago
Tha
Fossa

Fox
Mysa
Glip
Kamya
Koga
Lobo
Mandla
Miko
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Ulvene har fået nye bander og der er udnævnt bandeleder og
bandeassistent(er) i hver bande; også kaldet BLA. Nogle bander
har hele to bandeassistenter, som kan hjælpe hinanden.
Til et af de første møder i september lavede hver bande nogle
banderegler. Banderne sad langt fra hinanden og kunne ikke
høre, hvad de andre besluttede:
Rød bande:
Kala (BL); Bertil, Glip, Ikki, Mandla ,Rama og Chui (BA)
Vær sød ved hinanden
Ikke fjolle
Være enige
Være hjælpsom
Overholde regler
Blå bande:
Batcha (BL), Lobo, Miko, Sahi, Won-Tolla, Fox (BA) og Fossa
(BA)
Tale pænt til hinanden
Være søde
Hjælpe hinanden
Arbejde godt sammen
Man skal ikke hele tiden lave
ulveører
Passe på naturen
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Grøn bande:
Biju (BL), Akka, Chil, Faru, Nilghai, Sona og Galago (BA)
Alle må være med
Man må ikke slås
Man holder sammen
Man råber ikke
Man skal være søde ved
hinanden
Man skal hør efter hvad
BL/BA siger

Man trøster de andre, når de er kede af
det

Gul bande
Tha (BL),Kamya, Mysa, Rusa, Sika, Tai, Chikai (BA) og Thokis (BA)
Hjælper hinanden
Ikke fjolle
Tale pænt
Ikke slås
Ikke snakke i munden på hinanden, Lære at arbejde sammen
Lilla bande:
Koga, Rann, Bubo, Pampas, Numa, Thuu, Chua og Tjo
Lilla bande er særlig, fordi alle drengene går i tredje klasse og dermed er blevet BA. Det er tanken, at lilla bande får lidt anderledes
opgaver end de andre bander; måske skal de tænde bålet en aften
eller stå på post.
Ikke fjolle i banden
Ikke komme op og skændes i
banden
Høre efter
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

Velkommen til de nye. Nu er i blevet juniorer og det betyder større
fællesansvar, udfordringer og oplevelser. Som junior kan du
regne med at blive udfordret både fysisk og psykisk, men også få
sjov og balade i rå mængder.
Møder
Vi holder møder alle tirsdage med mindre andet er sagt. Det
betyder at selvom der er weekend tur, holder vi møde både før og
efter. Mødetiden er kl. 18:30-20:30, vi starter præcis. Vi opfordrer
alle til at møde kl 18:00 til træning. Vi træner hvert møde i 30 min,
for at være klar til at vinde Oak City Rally, der afholdes i maj.
Ture
Som junior holder vi også flere ture. Ture er det sjoveste ved
at være spejder, det er her du kan mærke dig selv og dine
kammerater. Lære dine og andres grænser at kende og blive
rystet sammen som et Team i patruljen. Vi gør også meget ud
af vores ture, bygger svævebaner, laver adventure løb og meget
mere. Det er også på turene, vi afslutter de emner, vi har arbejdet
med eller hvor man kan tage øksebevis. Så vi forventer at du vil
komme til alle ture.
Afbud
Ja, nu er du blevet så stor, at du burde vide om du kan komme
eller ej. vi ser helst at du kommer til alle møder :-), men hvis du
ikke kan, bør du melde afbud inden kl 15 allerhelst dagen før.
Vi lægger mange kræfter i at planlægge møder og regner med
at alle kommer, så det er meget trist for alle hvis du ikke kan
komme, så vær venlig at melde fra i god tid.
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Temaet for oktober: AdventureSpejd
Adventure spejd er det der rykker for tiden. I 1. Birkerød er vi
super gode til at deltage, planlægge, udføre og vinde adventure

spejd løb. Dette vil vi gerne blive ved med. Derfor har vi igen i år
valgt at sætte fokus på temaet.
Kort om Adventure Spejd.
Det at være på adventure spejd løb, er noget af det fedeste du
kan opleve som spejder. Du og din patrulje bliver rystet sammen,
presset på alle mulige måder, finder vejen til sejr sammen og
får i det hele taget prøvet ting du aldrig havde troet var muligt.
Adventure spejd består at 2 dele, den i gruppen og så de store
løb. De store løb for tropsspejder og seniorer, er fx. Solaris,
Apokalypse, Nathejk, Dile og Alligator. Disse løb er hårde og sjove.
Fælles for alle løb er at man ikke kun dyster på hurtighed og
styrke, men også sætter hjernen og den kreative del igang. F.eks.
udregne lukkertiden på et kamera, skære hjerteklapperne ud af et
grisehjerte eller rapelle ned fra Fields.
Temaerne på løbene er også samfundsrelevante, gennemførte og
kræver mange måneders planlægning og mandskabet bagom er
enormt. f.eks. på Solaris deltager der 350 spejder og der er 300
hjælpere der står på post. Her kan du opleve at din færge bliver
kabret af pirater, at skulle tilberede slange over trangia og vanvittigt
meget andet.
Praktisk tøj
Vi juniore er i udgangspunktet altid UDE. Vi er forberedete på at
vejret kan skifte, men hvis det er til spejder, er man beredt. Derfor,
kommer du altid i tøj efter vejret!
Gode ting at medbringe til møderne
Hue, vanter
Pandelampe
vind / vandtæt jakke
Fleece / soft shell
Støvler
spejderlommen i orden (papir og blyant, kompas, kniv, tørklæde)
Vi glæder os til at se jer.
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Troppen
350 spejdere flygtet fra fængslet
100% ADVENTURE SPEJD
Andensidste weekend i august, blev 350 spejdere taget for
narkosmugling, på vej over grænsen fra Mexico til USA.
Spejderne blev idømt straffearbejde og blev ført, af glubske
hunde og kampklædte amerikanske fængselsbetjente, ind i et af
USAs fængsler. Her blev de, iført fangedragter og sat til at lave
tøjklemmer. World Scout News rapporterede; at spejderne, der
var sendt til Mexico for at kontrollere forholdene ved Verdens
Jamboreen i 2016 var i orden, ikke selv mente at have noget med
narkosmuglingen at gøre. Denne pinlige situation sætter ikke
danske spejdere i godt lys, skriver WSN.
Lørdag nat kl 04:00, mens alle spejderne var til razzia
i fængselsgården. Bragede en stor bulldozer gennem
fængselsmuren og befriede alle spejderne. Hunden blev sat efter
dem, men sporet efter spejderne endte, da de gik gennem en
mudret å.
Spejderne var nu på flugt. De de var nu
illegale i USA. Den amerikanske presse
meldte intet ud, da sagen var for pinlig,
men rygtet løb hurtigt gennem mexicansk
radio. Så da spejderne mødte nogle
fattige mexicanere, vidste de godt hvem
spejderne var. Spejderne skulle skaffe
nogle oplysninger og nogle penge. Derfor
fik de nogle daglejerjob. De skulle blandt
andet flå en slange og tilberede den, så de
rige amerikanere ikke fattede mistanke. De skulle også lære at
bygge et kamera.
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Gennem nogle kanaler lykkedes det spejderne at finde et illegalt
menneskesmuglersted. Her kunne de sejle over grænsen i
kanoer. Som tak for hjælpen, skulle spejderne dykke ned og
skaffe medicin, der var tabt i havet. I bragende sol og uden søvn

i kroppen kæmpede
spejderne sig over til en ø,
hvor de kunne få et lift på
en rib båd. desværre ville
kaptajnen ikke opdages,
så turen endte hurtigt.
Spejderne blev nød til
at hoppe af mens båden
var i fart og svømme de
sidste 100 meter ind til
Mexico.
I nattens mulm og mørke blev spejderne sendt ud til en af
Hectors fabrikker, der producerer bordbomber. Her bliver de
modtaget med glæde, og bliver sendt på rundvisning. Men
da de kommer ind i produktionshallen vender stemningen
hurtigt! Spejderne bliver skilt fra hinanden og bliver sat til at
arbejde under dårlige forhold side om side med små børn.
Produktionslederen var ikke tilfreds med spejdernes arbejde og
smider dem ud. De bliver sendt til ud natten med en nogenlunde
retning mod nogle mexicanere med kontakter til den mexicanske
sortbørs. Her fik de lov at sælge deres bordbomber og blev send
videre ud i natten.
De får at vide hvor Don Fontada’s bod ligge på grænsen mellem
Mexico og USA og her kan man, mod bestikkelse komme til USA.
Spejderne drager mod grænsen og her møder de Don Fontada
og han vil gerne hjælpe spejderne over. Spejderne lavede et
par solbriller og det faldt i god jord. Ud gennem baglokalet og
henover en container og så stod de på græsen mod USA. Hen
over Rio Grande var to wire spændt ud. De skulle krydses ved at
ved fælles hjælp. Spejderne kommer til USA og bliver sendt og
YMCA hvor de kunne få sovet og komme i sikkerhed.
Det var en hurtig opsummering af Solaris 2013 hvor 1. Birkerød
var godt repræsenteret. Vi havde nogle friske og dygtige
tropsspejdere med det gjorde det rigtig flot. Derudover var David
fra klanen med til at vinde for andet år i træk.
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Gruppen
KAFSU og Colleruphus
 Susanne, Gruppeleder

Dette års gruppetur vil blive husket for, at
● kyllingerne vejede 200 g mere end vi havde bestilt
●

regnen væltede ned 10 minutter før vi var klar til at slå ellers
tørre telte ned

Denne tur er gruppens ’livsnerve’. Her mødes alle spejdere og
ledere på tværs af alder og antal spejderår, og her får de nyeste
spejdere navn og de ældste i grenene rykker op.
Man kan komme på stedet i andre sammenhænge (PLAN,
minidivi eller Mølleåsejllads), men for spejderne i 1. Birkerød er
der en unik Colleruphustur, der ikke behøver andre betegnelser.

KAFSU er dna’en i gruppeturen:
Kammeratskab, når
● de ældste spejdere hjælper de yngste med at slå telte op
●

man sidder ved bålpladsen og de yngste snitter og de ældste
fortæller spejderskrøner eller diskuterer godt grej

Ansvar, når
● vi alle sørger for at rydde op
●

man fortæller en voksen, hvis nogen er kede af det

●

alle deltager aktivt

Friluftsliv, når vi
● er ude i 36 timer (bortset fra billedshow’et)
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●

uanset vejret cykler frem og tilbage

●

tilbereder og spiser de lækreste bålkyllinger

Sjov, når:
● lederne klæder sig ud som soldater eller mavedansere

●

Sam Finkelstein dukker op til lejrbålet i endnu en variant

●

vi leger lørdag formiddag

Udfordring, når
● de (nye) ældste spejdere pludselig skal finde vej
●

de yngste skal klare sig uden mor og far i to nætter i telt

●

man skal have spejdernavn og drikke jungledrik

●

man skal rykke op og ikke helt ved, hvad det bety-der

Selvom konceptet for turen er det samme år efter år, lægger
lederne og bestyrelsen alligevel rigtig mange timer i at planlægge
og gennemføre turen.
Netop fordi der er en rød tråd gennem hele turen, er det ekstra
ærgerligt, at mange (forældre) synes, at det er OK, at spejderne
kommer og går.
Vi har i de senere år oplevet forældre, som
■ tager deres børn hjem lørdag aften fordi de selv skal løbe
Skovsyreløb om søndagen
■

holder fødselsdag for klassen og derved stiller et antal
kammerater overfor et vanskeligt valg

■

synes, at drengene er for trætte til at sove i telt to nætter

■

henter deres børn fordi det regner

■

cykler hjem søndag morgen for at slippe for at køre helt til
Naulakha

I år var der efter oprykningen 28 ulve, der overnattede fra fredag
til lørdag. Lørdag aften var der 18 tilbage i teltene, og da vi sagde
farvel i Naulakha søndag var der 13 tilbage – heraf en, der havde
fødselsdag!!
Det skaber en masse uro; og mange flere end nødven-digt bliver
kede af det, når deres bedste ven tager hjem eller flytter ud af
teltet.
Lederne, som skaber rammerne, står også tilbage med en
fornemmelse af, at vores dages børn ikke får lov til at blive
udfordret, tage ansvar eller være udendørs.
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B
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

Junior

Trop

Apache
Omaha
Sioux
Bjørnene
Rover
Gruppeledere
Bestyrelsen

Hytten

ML

Lene Friis (Pudmini)

61 28 38 09

MA

Lis Lak Risager (Tikki)

29 70 21 03

45 81 60 09

MA

Nina Walin (Amoraq)

20 28 38 84

JL

Christian Cletus Friis (Fossa)

27 50 60 09

JL

Rasmus Alexander Rahbek
(Rikki)

28 59 57 52

JL

Emil Bonne Kristiansen

29 82 26 45

JA

Jeppe Englev

24 81 02 36

JA

Jens Bo Albretsen

40 56 50 73

45 94 10 42

JA

Theis Dahl Villumsen

26 35 33 05

45 82 33 05

JA

Adam Rye Brouer

71 18 14 11

45 81 15 85

TL

Frederik Abildgaard Rom

40 27 26 08

TA

Jacob Emanuel Rasmussen

28 15 92 82

TA

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

PL

Jonas Bjørn Reland

40 44 96 34

40 53 51 81

PA

Anders Stendevad

60 46 48 84

45 82 57 82

PL

Morten Rose Wagnkilde

25 46 00 88

45 81 68 90

PA

Christian Torpegaard Hansen

30 36 25 12

45 82 34 42

PL

Tobias Rahbek

20 82 20 54

45 81 22 70

PA

Lucas Kriegel

29 85 09 06

99 55 86 96

KL

Martin Wagner

60 82 17 00

45 82 17 28

KL

Kasper Munk

23 99 12 99

GL

Susanne Rundé Jørgensen

51 32 94 37

BSF

Pernille Vaupel

28 35 07 83

GK

Olav Larsen

22 68 55 90

39 18 07 67

BSM

Martin Reland

40 53 51 81

45 82 88 81

BSM

Annemarie Jensen

28 59 57 53

45 81 22 70

BSM

Camilla Kornbeck

25 37 64 57

45 81 57 07

Udlån

Annemarie Jensen

hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

Vedligehold

Jens Rahbek

21 53 05 64

45 82 09 54

w w w.1B . d k

45 81 60 09

45 53 38 79

44 95 92 82

45 53 88 22

