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Familiespejd er startet op

Vores nystartede enhed, familiespejd, er kommet i gang her efter sommerferien 
under ledelse af Britt. Det har været en stor succes, det har vist sig at konceptet 
har appeleret til mange familier i vores nærområde. På de seneste møder har der 
været så mange som 11 familier med til møderne. Familiespejd har desuden været 
i lokalbladene da de lige var startet.

For at læse avisartikel og se flere billeder fra opstart klik her

Se flere billeder fra familiespejd klik her 

 

 

 

 

 

Verdenspremiere for Bispebjergspejdernes digitale nyhedsbrev

Så har vi den glæde her hos Bispebjergspejderne at blænde op for Knudens 
afløser, det nye digitale nyhedsbrev. Dette er den første spæde version, vi håber 
den bliver godt modtaget.              

Nyhedsbrevet vil udkomme på flg. tidspunkter: Umiddelbart efter sommerferien, 
omkring efterårsferien, omkring nytår, omkring påske og umiddelbart før 
sommerferien.

Der vil være nyheder om stort og småt hos bispebjergspejderne, nederst er der 
kontaktinfo for alle enheder til brug for børn og forældre. Programmer udleveres til 
børnene af enhedslederne og vil ikke være at finde direkte i nyhedsbrevet. Der vil 
dog være link til de programmer der findes på hjemmesiden. Links til programmer 
findes nederst.

Nyhedsbrevet kan også kontaktes med henblik på korrektioner og forslag til 
ændringer. Vi hører gerne konstruktive forslag til hvorledes dette medie kan 
udnyttes maximalt. Ønskes en papirudgave er der øverst i højre hjørne link til en 
pdf version af nyhedsbrevet man kan printe.

Kontaktoplysninger er angivet nederst i nyhedsbrevet. 

Redaktionen
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Fødselsdagsløb - Bispebjergspejderne fylder 64 år

Vi holder fælles fødselsdags lørdag d. 28. okt. i Utterslev mose fra kl. 10.00 til 
13.00.  Kl. 12.00 inviteres alle forældre til en fantastisk overraskelse. 

Tør dine forældre at være med??  

Alle enheder fra 0 til 15 år, familiespejd, bævere, ulve og trop er inviteret og vi 
skal sammen rundt i mosen. Banan Olsen og hans bande har taget alle vores 
fødselsdags flag, og vi kan ikke holde fødselsdag uden. . . .  VEL?   
  
Mødested: Streyf kl.10.00  
Mødested for forældre: Emdrup kirke kl. 12.00  
Fælles afslutning: Emdrup kirke kl. 13.00  
Medbring:  
Spejderuniform, T-shirt eller tørklæde, Dolk (hvis du har taget knivbevis.), Lille 
madpakke, 1 hjemmelavet Fødselsdagsflag.

Selv om du er forælder behøver du ikke at gå glip af noget. Vi skal bruge 3 til 6 
forældre til at hjælpe til fra kl. 10 til 12. Skriv eller ring til 
baever@bispebjergspejderne.dk  Tlf.: 70210992 og meld dig som hjælper. 
 

 

 

 

 

Ulvenes ledersituation

Der er desværre sket det, at vores ulveleder må stoppe her ved efterårsferien pga. 
studier. Ved nytår har vi forhåbentlig nye ledere klar til ulvene. For at afklare, 
hvad der skal ske i tiden frem til jul indkaldes alle ulveforældre til et forældremøde 
mandag d. 23 oktober. Her vil der blive præsenteret et par forskellige 
løsningsmodeller. Forhåbentlig kan vi få ulvearbejdet til at fortsætte mellem 
efterårsferien og juleferien.

Beretning fra ulvemøderne

Siden sommerferien har vi ulve blandt andet arbejdet med koder. Vi har brugt A-K 
koden, en talkode, en bogstavkode og morsekoden. Vi er blevet rigtig seje til 
at bruge dem og kan nu tyde hemmelige beskeder fra hinanden. Senest har vi 
brugt koderne på et jungleløb, der var lidt farligt - specielt da det blev mørkt! Vi 
har også lavet jungledyr i trylledej, og malet dem i rigtig flotte farver. På det 
sidste har vi arbejdet med knob og knuder, så nu kan vi binde enkeltknob, 
råbåndsknob og det vildt flotte firknob på vores tørklæder.

 

 

Norgestur 2006

Der er kommet tilmelding ud til norgesturen 2006-2007, den er at finde på 
hjemmesiden. Desuden kan du følge linket her for at komme til tilmeldingen. 
Norgestur

Norgesturen er en årligt tilbagevendende begivenhed hvor hele gruppen er 
inviteret til Norge fra d. 26 december og frem til 7 januar (hjemkomstdatoen 
skifter fra år til år). Det er bispebjergspejdernes støtteforening af gamle 
medlemmer der står for at arrangere den. De skarpe læsere vil uden tvivl have 
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bemærket at man så kommer til fejre nytår deroppe. Det foregår med fælles 
spisning og fest i egen hytte.

Se bileder fra 2004-2005 og 2005-2006

 

 

 

 

Åbent hus i streyff

Søndag den 1. oktober var der åbent hus i naturværkstedet Streyff, og som noget nyt var der i 
år mulighed for, at man kunne overnatte i telt fra om lørdagen. Den udfordring var der tre 
friske tropsspejdere, der tog op – Natascha, Daniel og Martina – og desuden Mie, en veninde, 
som en af spejderne havde med. Næste dag var der rebslagning, tovtrækning på en sæbeglat 
bane, ansigtsmaling og et kapløb, hvor man skulle dyste i kolbøtter, kæmpedart og i at føle sig 
frem til forskellige ting på en snor. Det blev en rigtig god dag med flot solskin og gang i 
aktiviteterne!

Se billederne

 
 

Julevandretur

Årets julebegivenhed bliver en fælles julevandretur for hele gruppen. Det vil være 
et udendørs heldagsarrangement der finder sted d. 2 december. Der skal vandres, 
laves aktiviteter, gnaskes æbleskiver og drikkes gløgg.

Mere info følger senere på året.

  

Spejderne på tur i mosen

D. 28 august var troppen på en af deres sædvanlige ture "ud af huset". De skulle 
dog ikke særlig langt, kun til Streyff og til mosen hvor der skulle fiske i mosen 
efter mærkelige smådyr. Det mest mærkværdige dyr der kom i nettet denne aften 
var en igle der med stor fornøjelse ormede sig rundt i fangstbakkerne. Da mødet 
sluttede blev alle dyrene hældt tilbage i mosen igen.

Se billederne

 
 

 

 

Klanen på vandretur

Det lykkedes for klanen at komme afsted på en længe ønsket vandretur, der var 
spænding til det sidste om det blev til noget da der var mange der ikke kunne, 
men i den sidste ende var der tre gæve sjæle der drog afsted på vandring langs 
Isefjorden. Det blev en dejlig weekend i fantastisk sensommervejr.

Se billederne her
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Kontakt info for bispebjergspejderne

Familiespejd:   email: familiespejd@bispebjergspejderne.dk    Tlf.: 70210991 

Bæver:   email: baever@bispebjergspejderne.dk    Tlf.: 70210992 

Ulve:   email: ulve@bispebjergspejderne.dk    Tlf.: 70210993

Trop:   email: trop@bispebjergspejderne.dk    Tlf.: 70210994

Gruppeleder:   email: gruppeleder@bispebjergspejderne.dk   Tlf.: 70210990

Nyhedsbrev:   email: nyhedsbrev@bispebjergspejdene.dk   Tlf.: Ingen telefon  

Programmer:     familiespejd    bæver (ikke tilgængelig)    ulve (ikke tilgængelig)    spejder (ikke tilgængelig)    klanen (ikke tilgængelig)
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