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Goddag og farvel

Fra alle bispebjergspejdere skal der lyde en stor tak til Carsten og Pernille, som 
her fra sommerferien er stoppet som henholdsvis ulveleder og bæverassistent. Vi 
er rigtig glade for den store indsats, som I har lagt i spejderarbejdet i hver jeres 
tjans!

Samtidig vil vi også byde hjerteligt velkommen til vores nye ledere, Preben og 
Johan. De er allerede i gang, så mon ikke de fleste har fået lejlighed til at hilse på 
dem? Preben hjælper Yvonne hos bæverne som assistent, og Johan indgår i det 
nye ulvelederteam, som du kan læse om nedenfor. Vi glæder os til at arbejde 
sammen med jer!

 

 

 

 

Ny ulvelederstruktur

Hos ulvene har vi taget hul på et spejderår, der byder på en hel ny måde at 
organisere møderne på. Vi har nemlig fået os et helt team af ulveledere, som 
brænder for at finde på sjove og spændende aktiviteter! 

Tune er kommet tilbage fra Tanzania, og vil stå for kontakten til forældrene. Han 
indgår også i vores lederteam på 6 i alt, der deler møderne mellem sig. Johan vil 
deltage som assistent i så vidt muligt alle møder frem til efterårsferien, og 
derudover vil der hver gang være to fra det øvrige team – en med rollen som 
leder, og en som assistent.  Vi synes indtil videre, at ordningen ser lovende ud, og 
vi glæder os til at lave en masse seje ting med ulvene! Spejderhilsner  Tune, 
Johan, Stine, Simon, Kasper og Ida. 

 
  

 

 

 

 

Naturvejledere i børnehøjde

I dette spejderår åbner vi op for et nyt og spændende samarbejde med tre af 
naturvejlederne fra Københavns Kommune, som er tilknyttet naturværkstedet 
Streyf. Fra nu af har vi nemlig mulighed for at invitere dem med til de 
spejdermøder, som handler om naturen! Vi glæder os til at nyde godt af deres 
erfaringer og kundskaber!
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Hygge hos haletudserne  
En historie fra mødet d. 1 september

Vi startede med at sige velkommen til et hold tvillingedrenge, Oliver og Benjamin. 
Vi starter nu hver gang med at synge ”Haletudse sangen” samt en goddag/navne 
sang.

Mie, Christians mor, havde planlagt, at vi skulle grønne pande-boller og 
hyldeblomst drik, men vi bestemte, at det kun skulle være pande-boller/kager, da 
vi ikke var så mange. (4 haletudser, 1 der har været gæst og 2 nye). 
Efter sangene gik vi i ”skoven” og fandt brændenælder og skvalderkål, bagefter 
blev der plukket hyldebær. Ungerne gik op i det med liv og sjæl, nogle lavede dej, 
andre ordnede urter. 
Det blev nogle rigtige gode ”pandekager”, det så flot ud med grønne blade og 
sorte bær. Alle børn og voksne smagte på de færdige pandekager. Vi var flere 
voksne, som blev meget overrasket over, hvor godt det smagte. Børnene synes, at 
det var sjovt, at vi selv havde fundet nogle af tingene i mosen. 
Bagefter snakkede vi om dyrene i mosen og dem i skoven og på markerne, vi gik 
ud fra kassen med de laminerede dyr. De trak selv et dyr, og så skulle de fortælle, 
hvad det var, og hvor vi kunne se det. Vejret var også godt.

Se billeder her

 

 

 

Heldagsudflugt for bæverne

  

Lørdag d. 10 november tager vi til Vestamager Naturcenter ( kl. 10 til ca 15.00 
Husk madpakke) og oplever den levende udstilling om: 

Koen har fire hjørner 

Årets børneaktivitet om det største dyr på Vestamager åbner søndag d.28.januar 
kl.10

Af naturvejleder Stella Blichfeldt, Skov- og Naturstyrelsen

Alle børn ved hvordan en ko ser ud og at den siger muhhh... Men har dine børn 
eller børnebørn oplevet en ko på nært hold og fornemmet dens særlige lugt eller 
set mælken komme ud i spanden? Ved de, at koen spiller en mægtig rolle i vores 
hverdag, når vi spiser og drikker forskellige mælkeprodukter og kød, og når vi 
omgiver os med koens læderhud i møbler, tøj og sko. 

”Koen har fire hjørner” er enestående mulighed for børn og familier, til at komme 
helt tæt på et meget stort dyr og blive klogere på, hvorfor det er så vigtigt, at der 
hver sommer går mere end 1.000 køer rundt på Vestamager og spiser græs.

Besøg børneudstillingen i weekender, på helligdage og eller i ferier fra 28. januar 
til 30. november. Se mere om åbningstider, kørselsvejledning m.v. på http://www.
skovognatur.dk/Lokalt/Hovedstaden/Jaegersborg/Naturcenter/
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Fart på hos ulvene

Til ulvenes afslutning inden sommerferien blev der taget en masse gode billeder af 
dejlige unger med vind i håret og sus i skørterne (selv om der ganske vist ikke var 
nogen, der havde skørter på...). Der blev både løbet stafet, spillet rundbold og 
ristet skumfiduser. Nyd sommerstemningen!

Se billederne her 

 

 

 

 

Spejderbevægelsen fyldte 100 år

I år er det 100 år siden, at Lord Baden Powell lavede en lejrtur for nogle unge 
drenge, og derved lagde grunden til spejderbevægelsen. Bispebjergspejderne 
deltog 25. august i Reload07 sammen med 10.000 andre spejdere fra hele landet, 
for at fejre det i fællesskab.

Aktiviteter med mod på mere

Hele Roskilde summede af aktivitet og spejdere i mange farver. De 5 Danske 
spejder korps: KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske 
Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Det Danske 
Spejderkorps prægede byen lørdag d. 25/8 .

Lørdag bød på et væld af forskellige oplevelser. Bispebjergspejderne deltog i 
spejderløbet ”Forhindringer i en spejders hverdag” - et løb der spredte sig ud over 
det meste af Roskilde centrum. Der var en opgave i førstehjælp, hvor statister 
med snitsår skulle hjælpes, en kæmpe forhindringsbane, hvor man ikke måtte 
miste fodfæste og en huskeleg, hvor man på tid skulle gennemsøge en bil, finde 
og huske 15 ting. Der var også et kæmpe knob, som skulle bindes med en 3 cm 
tyk ledning - en rigtig god samarbejdsøvelse, da det næsten var umuligt at binde 
knob med en stiv og tyk ledning. Det var nogle af de mange forskellige opgaver, 
som spejderne blev udsat for. Opgaver som spejderne syntes var både sjove og 
lærerige, og som alle levede op til mottoet for 100 års dagen ”mod på mere”.

Bispebjergspejderne besøgte også en af de mange ”spring på aktiviteter”, hvor de 
skulle prøve kræfter med lastbiltræk. Sammen skulle 50 børn på kortest mulig tid 
trække den tons tunge lastbil 30 m. Dagens rekord blev det desværre ikke til, men 
en fin tid på 20,18 sekunder og glæden over i samlet flok at kunne gøre det 
umulige, var tydelig i alle spejdernes øjne bagefter.
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Kilometervis af børn

Lørdagen sluttede med et kilometer langt optog, der udgik fra Folkeparken. Et 
optog der fik trafikken til at gå helt i stå. For spejderne var dette et højdepunkt 
uden lige. Følelsen af at være rigtig mange, en lang slange af mennesker på vej 
mod det samme mål, nemlig et fælles lejrbål med underholdning af bl.a. Sasha 
Dupont og Mek Pek, der satte en flot afslutning på Danmarks kæmpefest og 
hyldest til spejderlivets 100 års dag. 

 
 

 

 

Åbent hus i Streyff

Traditionen tro er der igen i år åbent hus i Streyf den første søndag i oktober. I år 
er det jo så den 7., men vi arbejder på at finde ud af, om der igen i år kan være 
mulighed for at overnatte fra om lørdagen! Sæt derfor straks kryds i kalenderen 
fra lørdag d. 6. oktober kl. 18 til søndag den 7. kl. 16. Nærmere info følger!

 

Kontakt info for bispebjergspejderne

Familiespejd:   email: familiespejd[a]bispebjergspejderne.dk    Tlf.: 70210991 

Bæver:   email: baever[a]bispebjergspejderne.dk    Tlf.: 70210992 

Ulve:   email: ulve[a]bispebjergspejderne.dk    Tlf.: 70210993

Trop:   email: trop[a]bispebjergspejderne.dk    Tlf.: 70210994

Gruppeleder:   email: gruppeleder[a]bispebjergspejderne.dk   Tlf.: 70210990

Nyhedsbrev:   email: nyhedsbrev[a]bispebjergspejdene.dk   Tlf.: Ingen telefon  

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