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Gruppen
Adventureløb styrker venskaber
Tøsneen sjapper om 300 våde og ømme fødder, da 150 spejdere
fra 15 år og opefter vandrer i mål efter at have tilbagelagt 50 km
i buldrende mørke, slud, hagl og regn. Ikke alene har den lange
og hårde distance udfordret dem fysisk, men de har også skullet
løse komplicerede opgaver undervejs.
13 af deltagerne er fra de tre blå spejdergrupper i Birkerød.
De har forberedt sig siden 1. december med opgaver som at
bage et vagttårn, løse kryptiske koder gemt under frimærket på
deltagerbrevet, lave en spuns til en tønde samt træne i at gå langt
i uvejsomt terræn. De har pakket alt fra boremaskiner, mandler og
bacon over nedløbsrør til sikkerhedsudstyr og tørre sokker i deres
rygsække og endelig første lørdag i februar var der afgang.
På Helsingør station blev alt udstyr tjekket, så sikkerheden var
i top, da starten gik til dette års Alligatorløb. Rammen om løbet
var en rejse til de øde dele af Korsika og deltagerne blev kørt i
busser til Söderåsen i Skåne, hvor snedækkede skove og slugter
gjorde det ud for den korsikanske maki. 10 forskellige steder
blev spejderne udfordret på deres kunnen i finere korsikansk
madlavning på bål, fremstilling af nyttige redskaber som
hvidløgspressere og osteskærere og teoretiske beregninger af et
projektils bane og hastighed.
- Udfordringen ved at presse sig selv til det yderste og samtidig at
skulle holde hovedet koldt til de praktiske opgaver, er blandt dét,
der får Michael på 22 år til at deltage.
- Det er lidt ligesom dem, der spiller fodbold. Vi er med for at
vinde, og det er blevet rigtig spændende efter vi har fået en
adventurespejd-liga. Nogle af mine venner synes, at det er lidt
sejt, at jeg kan lave en tre retters menu på bål midt om natten,
fortsætter han.
FORTSÆTTES SIDE 11 ...
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Tillykke
Fødselsdage
APRIL
6. Theis Villumsen
7. Morten Wagnkilde
9. Nikolai Vidmar
11. Andreas Esmann-Jensen
11. Bartosz Sekreta
14. Jakob Larsen
15. Søren Bräuner
18. Oskar Kjærulff-Schmidt
18. Anders Christensen
21. Noah Persson
22. Adam Zeuthen
27. Hjalte Ries
30. Peter Reland
MAJ
3. Mads Rønnest
6. Tobias Rahbek
9. William Lauborg
21. Rune Jørgensen
26. Eske Kjær
28. Bertram Jeppesen
30. Peter Løvig
JUNI
1. Toke Sadolin
1. Andreas Munch
4. Villads Terp
6. Jonas Håkan-Mose
9. Lucas Kriegel
23. Sune Ingvardson
24. Bjørn Søndergaard
24. Anders Rahbek
26. Oscar Nancke
27. Rasmus Rahbek
28. Noah Albretsen
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

Nu er det blevet meget lettere at finde 10 forårstegn end den
mørke aften i starten af marts, hvor I fik til opgave at gøre det.
I april handler vores møder om ’andre spejdere’ og vi skal på
besøg på et spejdermuseum i Stenløse, besøge pigespejdere
og holde Sct. Georgsdag. Den allersidste søndag i april holder vi
Åbent Hus, så en masse drenge, der endnu ikke er spejdere, får
mulighed for at opdage, hvor spændende det er.
Allerede i slutningen af maj (28. maj – 1. juni) skal vi på
sommerlejr. Turen går til Nekselø, som ligger i Sejrøbugten. Vi
kører med bus til Havnsø og sejler det sidste stykke.

Vi skal selvfølgelig sove i telt, og hver bande skal indrette en
lejrplads med køkkenbord og bålplads. Dagene har et fast
program (morgensamling, teltorden, lejrbålshygge…), og en del af
tiden går med at hver bande laver aftensmad til sig selv på bål.
Derudover bliver der masser af tid til at udforske øen og lave
aktiviteter. Hvis vejret er til det, kan det være vi skal bygge
tømmerflåder eller flyve med hjemmelavede drager.
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Du får meget mere at vide, når turen nærmer sig, men torsdag
den 24. april holder vi informationsmøde for forældrene. Lejren er
kun for ulve med blåt tørklæde.

KALENDER
apr-maj-jun
April
Torsdag d. 3.: Spejdermuseum
Torsdag d. 10.: Andre spejdere
Torsdag d.17.: Påskeferie
Torsdag d. 24.: Sct Georgsdag
Sommerlejrinfo
Søndag d. 27.: Åbent Hus
Maj
Tors d. 1.+8.+15.+22.: Lejrliv
Ons d. 28-søn d. 1.:

Sommerlejr

Juni
Torsdag d. 5.: Grundlovsdag – intet møde
Onsdag d. 11.: Søspejdere – kun blå ulve
Torsdag d. 12.: Ulvemøde – kun gule ulve
Weekenden d. 13.-15.: MIDI-2014
For alle mikroer og minier i Ravnsholt division
Torsdag d. 19.: Sommerferieafslutningsmøde
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Til alle ulvemøderne i maj skal vi øve os i at være på lejr efter
denne plan:

Vi får brug for at være lidt flere voksne i maj måned, så hvis en
forælder eller to har lyst til at give en hånd med, vil det være helt
perfekt.
Juni måned bliver det hele lidt anderledes:
Torsdag den 5. er det Grundlovsdag og vi skal alle sammen til
sommerfest i Bistrup kirke – intet almindeligt ulvemøde den dag
Onsdag den 11. skal alle ulve med blå tørklæder på besøg hos
Fribytterne – en søspejdergruppe på Amager. Der kommer
nærmere besked om tider.
Torsdag den 12. er der ulvemøde for ulve med gule tørklæder,
hvor vi skal tage knivbevis og hygge os ved bålet

6

Fredag den 13. til søndag den 15. er der MIDI-2014 for alle
mikro- og minispejdere i Ravnsholt division. Vi bliver omkring 200
spejdere, der skal møde Herkules og alle de andre græske helte
og guder

Torsdag den 19. er sidste møde før sommerferien.
Vigtige datoer i efter sommerferien:
Den 14. august: første ulvemøde efter ferien
Den 21. august: samtidig med ulvemødet er der infomøde
primært for nye forældre
Den 28. august: Ulvemøde
Den 4. september: intet ulvemøde fordi vi skal på gruppetur til
Colleruphus i weekenden den 5.-7. – med forældre og søskende
fra lørdag kl 14.

Brødplan for april og maj ser sådan ud:

Når I er fire, som skal have brød med i maj, er det fordi, vi håber
at være rigtig mange efter Åbent Hus dagen. I skal nok få mere
præcise mængder i tirsdagsmailen.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

I april
I denne måned skal vi træne lidt til Oak City Rally og forberede
os til juniordivi.
I maj
I denne måned skal vi sørge for at vi er i super form til Oakcity
Rally og begynde at lære om pionering.
I juni
I denne måned skal vi lave pionering og klatre, før vi siger farvel
for nu og god sommerferie.
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KALENDER
apr-maj-jun
April
Tirsdag d. 1.: Juniordivi forberedelse
Husk tøj efter vejret
Tirsdag d. 8.: Træning
Husk tøj som man kan bevæge sig i
Tirsdag d. 15.: Intet møde
Påskeferie
Tirsdag d. 22: Juniordivi forberedelse
Husk tøj efter vejret
Torsdag d. 24.: Skt. Georgsdag
Husk tøj efter vejret, vi skal være udenfor
Weekenden d. 26.-27.: Juniordivi
Mere info findes i tilmeldingen
Maj
Søndag d. 4.: Zoo-dag
Mere info følger
Tirsdag d. 6.: Blandede aktiviteter
Husk tøj som man kan bevæge sig i
Tirsdag d. 13.: Blandede aktiviteter
Husk tøj som man kan bevæge sig i
Tirsdag d. 20.: Træning
Husk tøj som man kan bevæge sig i
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

KALENDER
apr-maj-jun
Søndag d. 25.: Oak City Rally
Vi mødes på Farum st. mere info følger
Tirsdag d. 27.: Intet møde
Da vi skal på sommerlejr dagen efter
Ons d. 28 - Søn d. 1.: Sommerlejr
Vi skal på tur til Nekselø med minierne
Tirsdag d. 29.: Blandede aktiviteter
Husk tøj som man kan bevæge sig i
Juni
Tirsdag d. 3.: Pionering
Husk tøj efter vejret
Torsdag d. 5.: Bistrupsomerfest
Mere info følger
Tirsdag d. 10.: Pionering
Husk tøj efter vejret
Tirsdag d. 17.: Klatring
Husk tøj efter vejret
Tirsdag d. 24.: Intet møde
Sommerferie
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Gruppen
... FORTSAT FRA SIDE 2
Nina og Laura synes, at oplevelsen er helt ud over det
sædvanlige og noget, man ikke finder andre steder.
- Det er fysisk meget hårdt, men en sejr, når man alligevel
gennemfører, og det viser sig, at man kan meget mere end man
troede. Det er også fedt at komme hjem med en fortælling om for
eksempel at kunne tænde bål med flint og stål. Vores venskaber
bliver rigtig styrket efter sådan en tur, fortæller de.
Christian på 18 supplerer med, at også oplevelsen er et vigtigt
element og at kunne gennemføre:
- Jeg var med for fjerde gang og selvom det er på samme
tidspunkt hvert år, så kan naturen både være en med- og
modspiller. I år var det særlig hårdt med 30 cm tøsne. For
et par år siden var det – 20C og så var det nogle helt andre
udfordringer, vi havde.
Ved at løse uforudsete opgaver i mørke og kulde får spejderne
ikke alene opbygget helt unikke evner i teamwork og fælleskab,
men det giver også en utraditionel og kreativ tankegang, som er
rigtig gode egenskaber at tage med ud i livet.
Bag hele dette arrangement står næsten lige så mange spejdere,
som der er deltagere. Planlægningen har været i gang siden
sidste år, og ledere og seniorer fra de tre spejdergrupper i
Birkerød er blandt primus motorerne i løbet, som har været
gennemført siden 1963.
Efter pointene er talt op, har det vist at nogle af spejderne fra
Birkerød er blandt de allerbedst placerede.
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Gruppen
Lederne i 1. Birkerød
Der er rigtigt mange ledere i 1. Birkerød gruppe. Der er mange
som har specifikke opgaver og de ledere ser spejderne ikke
til dagligt. Det er ledere som arrangerer vores arbejde på
Roskildefestival, arbejder i korpsudvalg, divisionsudvalg,
håndterer web, Bardunen og så videre.
Så er der de ledere, som holder de ugentlige møder og
som spejderne vil møde til diverse møder. Dem vil vi gerne
præsentere her:
JUlveledere:
Lene Friis (Pudmini), 55 år
Grøn pigespejder (KFUK-spejder) 1967 1992; patruljeleder, minileder, tropsleder og
gruppeleder. Ulveleder i 1. Birkerød gruppe
siden december 2006. Har gennemført en
international lederuddannelse hos Norsk
Speiderforbund. Privat arbejder jeg i IBM,
jeg er gift med Lars og mor til juniorleder
Christian og miniassistent Nina. Største
spejderoplevelse: turen til Equi bræen i
Vestgrønland i 2011. Bedste spejderoplevelse: at se ulvene blive
10 cm højere, når de har sat sig et mål og nået det
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Lis Lak Risager (Tikki), 43 år
Jeg er mor til Chikai, som har været spejder
i næsten 2 år og jeg har været miniassistent
lige så længe. Lillebror August glæder sig
meget til at kunne begynde til spejder. En
af fordelene ved at være med er, at man
rigtig kan følge, hvordan drengene udvikler
sig som spejdere. Når vi er på lejrtur, lærer
de meget ved selv at skulle klare en masse
praktiske ting. Til daglig underviser jeg på
professionshøjskolen Metropol

Nina Walin (Amoreq), 35 år
Jeg har været spejder i mine unge dage
og har været leder i 1. Birkerød i 2½ år.
Er uddannet pædagog, mor til to drenge
som også er spejdere. Jeg kan godt
lide at arbejde med samarbejdsevner,
kommunikation og udelivet til spejder. Da jeg
syntes, det er vigtigt, at drengene er klar over
at de alle besidder forskellige stærke sider
og at de ved hvordan de kan bruge det til at
løse opgaver mm. Turene er vigtige for alle
spejdere.
Alfred Møller Hemmingsen, 15 år
Jeg har været spejder i 6 år, og jeg har
været miniassistent i 3 år. Mit spejdernavn
er Addax som betyder ørkenantilope, der
er kendt for sin årvågenhed. Jeg startede
faktisk til spejder fordi jeg syntes, at det var
sjovt at være udenfor og lave ting og sager
og rigtig godt kunne lide at lave bål. Udover
at være spejder går jeg også til liverollespil i
Rude Skov.
Nina Friis, 16 år
Går i 9.X på Bistrupskolen og starter på
HTX efter sommerferien. Udover spejder
går jeg til glasfusing; og jeg kan godt lide at
spille computerspil og klaver. Jeg har været
spejder i 2. Birkerød gruppe, siden jeg var 7
år og er nu patruljeleder i Musvitten, hvor vi
er ti piger. Nogle af mine bedste oplevelser
som spejder er de tre PLAN kurser, de store
lejre og turen til Grønland. I 2015 skal jeg
på verdensjamboree i Japan. Jeg startede
som miniassistent hos ulvene, da jeg selv rykkede op til Spirerne
(junior). Jeg synes, det er rigtig sjovt at lære ulvene nogle af de
ting, jeg selv har lært som spejder.
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Gruppen
Juniorledere
Christian Cletus Friis, 18 år
Jeg er klanspejder, samtidig er jeg en
del af juniorstaben. Jeg er glad for nye
udfordringer, fede oplevelser og jeg har
været spejder i 9 år fede år og stopper i hvert
fald ikke foreløbig. Til hverdag er jeg i gang
med en gymnasial uddannelse på HTX. Jeg
er ikke typen der sidder stille, jeg har været
på masser af kurser som bl.a. DDS tilbyder.
Udover spejder spiller jeg også musik, hvilket
jeg er glad for. Det jeg godt kan lide ved spejder er de venner og
sammenhold man får. Samtidig med man får sig nogle oplevelser
for livet, man ikke ville få andre steder.
Emil Bonne Kristiansen, 19 år
Klanspejder og juniorleder. Jeg elsker
at klatre og gå på slackline. Jeg er vild
med de mange kæmpe oplevelser jeg får
som spejder. Jeg deltager i alle de hårde
adventureløb jeg kan komme med på. Når
jeg ikke er til spejder går jeg i 2. G i HTX
Lyngby
Jeppe Englev, 18 år
Juniorleder og klanspejder. Jeg har været
spejder i ca. 11 år. Udover at være spejder
i 1. Birkerød laver jeg også PLAN kurser for
de 12-16 årige.
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Adam Rye Brouer, 18 år
Jeg går i 2. G på HTX i Hillerød og arbejder
i Spejdersports Hillerød afdeling. Min far har
været ulveleder i 1. Birkerød gruppe i mange
år. Det har inspireret mig til selv at blive leder.
Jeg er juniorstabens gourmet og er altid den
der laver maden hvis den skal være god. Jeg
deltager gerne i adventureløb og jeg elsker
at gå rigtigt langt.

Rasmus Alexander Rahbek, 25 år
Jeg har været spejder i 18 år og jeg er
spejder døgnet rundt, mest i 1. Birkerød
gruppe. Til daglig er jeg webmaster hos
Spejdersport, men jeg bruger også tid
på Solaris (virkeligt virkeligt sej spejd),
divisionen og som fotograf i korpset. Jeg
er uddannet klatreinstruktør og jeg elsker
klatring. Jeg er glad for at se juniorerne
kæmpe for at løse en opgave og lykkes med
det til sidst. Oak City Rally er en af mine
hjertesager, og heldigvis plejer vi at vinde.
Jens Bo Albretsen, 41 år
Til daglig spiludvikler så man kan godt
sige, at jeg leger både på arbejde og i
fritiden. Alle mine tre drenge er spejdere i
1. Birkerød i tre forskellige grene og Karen,
min kone, sidder i bestyrelsen. Det er dejligt
at være leder i en gruppe med gang i den,
jeg er ikke den der sidder stille.
Theis Dahl Villumsen, 18 år
Jeg har været spejder siden 1. klasse og
går nu i 3.g på HTX i Lyngby, hvor jeg
læser matematik og IT. Til spejder er jeg
medlem af Juniorstaben og klanen. Når jeg
ikke er til spejder eller i skole bruger jeg
min tid på at programmere og rode med
computere. Dette har det dog med også at
snige sig ind til spejder, når der skal bruges
IT et eller andet sted. Jeg kan godt lide at
udfordre mig selv og opleve nye ting, derfor
er jeg spejder, og derfor vil jeg fortsætte med at være spejder i
lang tid endnu.
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Gruppen
Tropsledere
Frederik Abildgaard Rom, 21 år
Jeg er tropsleder for drengene mellem 12
og 16, noget jeg brænder meget for. For mig
betyder det meget at få lov til at komme ind
og påvirke drengene i en periode i deres liv,
hvor der er så meget udvikling som der er.
Et lille skub i den rigtige retning eller det at
være et forbillede for dem kan faktisk ændre
den, de bliver. Det kan mærkes, og det gør
troppen til det fedeste sted at være leder.
Ud over spejder i 1. Birkerød er jeg med i team PLAN Colleruphus, desuden er jeg centerspejder på Forlev Spejdercenter.
Ud over spejder har jeg lige søgt ind på sygeplejerske
uddannelse på metropol.
Eske Wesenberg Kjær, 20 år
Jeg er med i den bedste tropstab. Jeg
er særligt glad for de store spejderture
til udlandet. Jeg har været på højskole
de sidste par år, men nu er jeg tilbage i
Birkerød.
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Jacob Emanuel Rasmussen, 19 år
Udover at være en del af den bedste
tropsstab for de bedste tropsspejdere, går
jeg til hverdag på gymnasiet i Allerød i 3.G.
Jeg har været spejder så længe jeg kan
huske, men kun 4 år i 1. Birkerød. Da jeg
rykkede op i klanen hos Bjørnene fandt jeg
hurtigt ud af, at jeg gerne ville give andre en
lige så god tid i troppen som jeg havde haft.
Jeg blev derfor tropsleder. Det er en utrolig
vigtig del af mit spejderliv at lære fra sig, og give andre en super
god tid i troppen. Specielt tropsarbejdet har fanget mig meget,
da drengene udvikler sig meget og går fra at være afhængige af
patruljeledere til selv at blive det. Jeg ser frem til at samarbejde
med gruppen og troppen en del år endnu.

Victor Kjellerup Juhl, 21 år
Jeg er tropsassistent (for 12-16 årige), og
har været det i halvandet år. Inden da var jeg
leder for Birkerød Bjørne (16-23-årige)
Arbejdet med troppen giver mening for mig,
fordi spejderne gang på gang viser, at de
tager vores spejdermæssige indhold dybt
alvorligt og fordi vi meget ofte ender med at få et resultat fra dem,
som er flottere end vi havde turdet håbe. Når vi sætter høje krav,
og drengene topper dem, så er der sgu tale om udvikling!
Klan, rover og gruppeleder
Martin Wagner, 21 år
Jeg er klanleder for Bjørnene.

Kasper Munk, 40 år
Denne spejder har været medlem af 1.
Birkerød siden 1982. Det er her jeg har trådt
mine barnevandrestøvler, og fortsat med
at udvikle mig som spejder og menneske. I
den tid har jeg været igennem næsten alle
aspekter af et spejderliv, begyndende som
en bette ulv med for stor rygsæk, siden
Junior, spejder, Bjørn og til sidst Rover, men
stadig med en for stor rygsæk. Jeg har også fået lov til at være
leder i alle grene med alle de oplevelser som dette giver. I dag
har jeg fornøjelsen at være Roverleder i 1. Birkerød. Ved siden af
dette har jeg fulgt min datter og minileder i en Søspejder gruppe.
Susanne Rundé Jørgensen, 33 år
Gruppeleder siden 2012. Jeg har været
spejder siden 1989 hvor jeg startede som
mini i en mindre spejdergruppe i Nærum.
Siden da har jeg været spejder, leder og
nu er jeg Gruppeleder. Jeg har været i 1.
Birkerød siden 2000/2001. I rollen som
Gruppeleder sikrer jeg at der er bindeled
mellem grenene i gruppen, til vores
bestyrelse, division m.fl.
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Gruppen
Gruppens 104 års fødselsdag
 Gruppelederne

Fødselsdagen var i år med James Bond tema. Der var 56
deltagere; et stort antal unge spejdere da næste alle ulve,
juniorer og tropsspejdere dukkede op.
Vi startede udendørs med agenttræning. Der var skydetræning,
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I kasinoet blev agenterne
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Dom Pérignon
53, James Bonds favorit, inden de
fik madpandekager med rødvin.
Senere var der isdessert og baren
serverede vodka/Martini ”shaken
not stirred” med is, sugerør og
små paraplyer.
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op, men dét er jo sådan hemmelige agenter arbejder.
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Kasinoet åbnede efter maden med Black-Jack, Poker, roulette,
bordfodbold og diverse kortspil. Alle hyggede sig ind til de skulle
hjem, M havde fastsat sengetiden i invitationen.
Troppen havde dog lidt svært ved at slutte kl 0:07,
de havde lige fordybet sig i pokerspillets dybeste
hemmeligheder.
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da
dag var blevet forlovet med prinsesse Ingrid.
Han
Ha
n Christian Engelsen telegraferede
Hans
ti
tilb
lbag
ag at flaget allerede var oppe da de
tilbage,
fejr
fe
jred
ed spejdergruppens 25 års fødselsdag i
fejrede
stat
st
atss
ss
statsskolens
gymnastiksal.
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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)

MA

Alfred Møller Hemmingsen
(Addax)

MA

Lis Lak Risager (Tikki)

29 70 21 03

MA

Nina Walin (Amoraq)

20 28 38 84

JL

Emil Bonne Kristiansen

29 82 26 45

JL

Jeppe Englev

24 81 02 36

JL

Rasmus Alexander Rahbek
(Rikki)

28 59 57 52

JL

Christian Cletus Friis (Fossa)

27 50 60 09

45 81 60 09

JA

Theis Dahl Villumsen

26 35 33 05

45 82 33 05

JA

Adam Rye Brouer

71 18 14 11

45 81 15 85

JA

Jens Bo Albretsen

40 56 50 73

TL

Frederik Abildgaard Rom

40 27 26 08

TA

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

TA

Jacob Emanuel Rasmussen

28 15 92 82

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

Cecilia Kjærulff-Schmidt

BSM

Fi With Gjessø

24 69 91 32

61 20 88 24

BSM

Louise Hjerrild Zeuthen

30 79 29 72

BSM

Jesper Gundborg

21 61 47 71

BSM

Luna Christa Nørkjær Persson

25 74 52 49

Udlån

Annemarie Jensen

Vedligehold

Jens Rahbek

w w w.1B . d k

61 28 38 09

45 81 60 09
45 81 12 65

44 95 92 82

45 53 88 22

31 93 04 13

hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

21 53 05 64

45 82 09 54

