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Gruppemøde

Hele gruppen indbydes til gruppemøde. Gruppen er midt i en tid med store 
forandringer og udfordringer, derfor opfordres alle til at reservere dagen til at 
deltage i gruppemødet.

For nye forældre kan vi fortælle, at gruppemødet er et årligt møde hvor ledere, 
børn og forældre samles og der tales om hvad der foregår og hvad der skal foregå i 
gruppen. Det er forældrenes chance for at bidrage med deres synspunkter til hvad 
spejderarbejdet skal indeholde.

D. 3 februar afholdes der naturdag fra kl. 09 til 14 for alle. Gruppemødet er indlagt 
som en del af programmet for denne dag. Der kommer mere detaljerede 
informationer ud inden mødet afholdes.

  

Bæverne - optagelses ceremoni

Avisartikel bragt i lokalaviserne

25. november var 10 børn i alderen 6-8 år samlet i naturværkstedet Streyf på 
Rådvadsvej ved Utterslev mose. Anledningen var at de nystartede spejdere skulle 
optages i Bispebjergspejdernes nye bæverflok. 

At blive optaget i en bæverflok er ikke for alle. Man skal vise at man vil være en 
god kammerat og hjælpe sine venner når de har behov for det. Efter optagelsen 
skulle de nye familiemedlemmer så vise at de er gode venner og gode til at løse 
opgaver sammen. Det foregik ved forskellige samarbejdsøvelser – alt lige fra at 
lave pyramide til at pakke karameller ud med en hånd på ryggen. 

Bispebjergspejderne har haft bæverenhed i mange år, men siden 2004 har den 
ligget stille indtil gruppen igen havde lederkræfter til denne aldersgruppe. Det er 
derfor med stor glæde at vi nu har optaget de første 10 bævere i de nye 
bæverfamilier. 

Se flere billeder fra bævernes optagelse i fællesskabet her
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Juleværksted hos familiespejd

Den 9. december havde familiespejderne gang i det helt store juleværksted! Vi fik 
lavet små nisser ud af pinde, som blev malet godt og grundigt, og flotte 
juledekorationer med lys, ler og alverdens naturmaterialer. Et enkelt julekort blev 
det vist også til, fremstillet af hjemmelavet papir, som vi havde lavet på et tidligere 
møde. For at holde varmen havde vi tændt bål og lavet varm kakao, hvilket var en 
stor succes, indtil gryden blev forvekslet med malerbøtterne og penslerne rørt 
grundigt rundt i drikken!

Her fra nytår har Britt forladt os for at arbejde i det jyske. Tillykke med jobbet skal 
det lyde herfra, og tak for det gode arbejde, du har lagt i at få det hele til at 
fungere. Held og lykke!

For os andre betyder det, at vi fra nytår skal have forældrene på banen og igang 
med at arrangere møderne selv. Det har jo været meningen fra starten, og vi 
glæder os til at se, hvordan det går! Heldigvis kommer ingen til at stå mutters 
alene – man kan altid ringe til Ida (28 93 86 46) eller Britt (61 99 88 36) hvis det 
brænder på...

 

Gruppefleece

Gruppen har fået lavet nogen nye fleece til både børn og voksne. De er blevet 
udbudt til salg for første gang i december måned. Voksenmodellen er vindtæt og 
har gruppens navn påtrykt i nakken og spejderlogoet på håndledet. Børnefleecen 
har skrift på ryggen og logo på håndledet. Alle fleece er sorte med lys grå skrift. 
De koster hhv. 380 for en voksenmodel og 210 kr. for en børnemodel.

De vil løbende blive sat til salg når vi mærker at interessen er stor nok. Det 
hænger sammen med at de ikke kan produceres enkeltvis.  
Interesserede kan henvende sig til fleece@bispebjergspejderne.dk 

  

Norge

Norgesturen i år var ikke nær så velbesøgt som den plejer at være. Da der var 
flest, var der 17 stykker. Det blev dog stadig en dejlig tur med højt humør, og, 
endnu vigtigere, et dejligt sneføre. Beitostølen var et af de få norske 
skisportssteder der ikke var ramt af vanskeligheder med at skaffe sne.

Vi siger tak for årets tur til de der deltog og håber at se endnu flere til næste år.

Se billeder her
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Barn af verden

Kunne du tænke dig at rejse? Kunne du tænke dig, at rejse ud i verden og se, 
hvordan det er at være barn i Asien, Afrika eller Mellemøsten? 
Så skal du sige ja til at komme med på BØRNETRÆF 2007, hvor du en hel lørdag 
vil få mulighed for at rejse verden rundt og gøre holdt i Asien, Afrika og 
Mellemøsten. Så smør en madpakke og gør din indre flyve maskine klar!

Bispebjergspejdernes ulve og bæverspejdere er blevet inviteret med på Børnetræf 
2007. Klik her for at se tilmeldingssedlen med nærmere info.

  
Ulvene

Ulvenes program for de første måneder ligger nu fast. Det vil blive med Carsten og 
Kasper som ledere, og møderne vil fortsat ligge om mandagen. Senere på året 
rykker møderne til onsdag hvor vi byder Anja velkommen i gruppen som ny 
ulveleder. Ulvenes program findes via link nederst i nyhedsbrevet.

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    ulve    spejder (ikke tilgængelig)    klanen (ikke tilgængelig)

15:50:54file:///C|/Documents%20and%20Settings/Simon/Dokumenter/Spejderweb/060307/nyhedsbrev_bispebjergspejderne2.htm (3 of 3)09-01-2007 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Simon/Dokumenter/Spejderweb/060307/images/Pdf/Ta%20med%20paa%20Boernetraef%202007%20%20%20%20B%20a%20r%20n%20%20a%20f%20%20v%20e%20r%20d%20e%20n.pdf
mailto:familiespejd@bispebjergspejderne.dk
mailto:familiespejd@bispebjergspejderne.dk
mailto:familiespejd@bispebjergspejderne.dk
mailto:familiespejd@bispebjergspejderne.dk
mailto:gruppeleder@bispebjergspejderne.dk
mailto:nyhedsbrev@bispebjergspejdene.dk
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Simon/Dokumenter/Spejderweb/060307/images/Pdf/programmer/Kalender%20for%20familiespejd%20-%20webversion%201.pdf
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Simon/Dokumenter/Spejderweb/060307/images/Pdf/programmer/program%20baever%202006-2007.pdf
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Simon/Dokumenter/Spejderweb/060307/images/Pdf/programmer/2007_foerste_kvartal_ulve.pdf

	Local Disk
	Nyhedsbrev Bispebjergspejderne


