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Mosetræf

Solen skinnede fra en skyfri himmel til dette års mosetræf, så det kunne ikke være 
bedre! Glade børn og barnlige sjæle blev færget over mosen på vores 
hjemmebyggede tømmerflåde, som blev trukket med god hjælp fra forældre og 
udlånte hjælpere fra Streyf. Og på grund af det gode vejr gjorde det slet ikke 
noget, om man blev lidt våd bagi! Til næste år vil vi nok prøve at få Streyf til at 
arrangere en aktivitet ovre på bredden ved fuglebroen, så der også er et sjovt mål 
for enden af sejlturen.

For de modige var der udover tømmerflådesejladsen mulighed for at komme højt 
til vejrs i klatretræet med rigtig klatresele og sikringstov. Men man skulle skam 
stadig selv bruge sine kræfter og smidighed for at komme til tops blandt grønne 
grene, og det var der rigtig mange, der klarede i fin fin stil! 

Tak for en rigtig dejlig sommerdag til alle, som var med, og en særlig tak for 
hjælpen til dem, der tog en tørn med at trække tømmerflåden! 

Se flere billeder her

 

 
 

 

 

Mange nye medlemmer 

Stor fremgang i medlemstallet hos BispebjergSpejderne. På baggrund af mange 
glade børneoplevelser og vores store indsats ved bl.a. spejderfester, er der 
kommet mange nye børn til i alle enheder. Bispebjergspejderne byder alle vores 
nye spejdere velkommen, og håber i vil få mange gode oplevelser hos os.  
BispebjergSpejderne kan fejre en vækst på næsten 200% stigning. Vi tæller i dag 
35 indmeldte børn, og 10 -15 nye har været på besøg og er godt på vej ind i 
spejderiet. Så det er en fremgang vi kan være meget stolte af. Vi glæder os til et 
nyt spejderår med mange nye børn og oplevelser. 
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RELOAD 07 

Reload 07 er et tværkorpsligt arrangement i anledningen af, at spejderbevægelsen i 
2007 fylder 100 år. Reload 07 løber over hele dagen den 25. august 2007, hvor 
Roskilde by vil stå på den anden ende. 
Det er de 5 spejderkorps KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske 
Baptisters spejderkorps, Dansk spejderkorps Sydslesvig og Det Danske Spejderkorps, 
som laver dette jubilæumsarrangement.

Ulve og bævere tager derned fredag 24. sidst på eftermiddagen, således at vi kan 
starte friske lørdag morgen med alle aktiviteterne i byen. Lørdagen slutter for børnene 
med et lejrbål fra 17.00 til 18.30. Derefter håber vi at kunne arrangere med nogle 
forældre, at de henter børnene. For de voksne er der lejrbål fra kl. 19.30, og de bliver 
der så til søndag morgen hvor der brydes ned og rejses hjem.

I kan læse mere om det her http://www.reload07.dk/ 

Hent tilmeldingsseddel her

 
 

 
 

 

 

Gruppeweekend med Robin Hood Tema

Weekenden i uge 19 stod I spejdernes tegn, da Bispebjerg Gruppe holdt deres 
årlige gruppeweekend. Gruppeweekenden var for alle og lå i år i et skønt, grønt 
område i Ganløse, som gav rig mulighed for leg og akivitet i naturen. ’Robin Hood’ 
var årets tema og børnene skulle både lære at skyde med bue og pil, bygge huler 
de kunne gemme sig i, prøve kræfter med ringridning og løbe efter 
kompasretninger. De fik testet deres viden om såvel Robin Hood, som den natur og 
de dyr skoven huser, mens de skulle kaste med kampesten og finde guld i skovens 
bund og krat. 

Vejret var som altid lunefuldt, så overtøjet fløj af og på i ét væk, men det til trods 
var humøret højt, og end ikke en regn- og stormfuld nat kunne dukke de seje ulve, 
der alligevel sov udenfor natten til søndag.

Tak til alle, der deltog i denne dejlige weekend, og ikke mindst tak til vores 
madfatter Mikkel!

Se billederne her

  

Kunsten at sy mærker på sin uniform

Efter henvendelse fra forældre er det kommet redaktionen for øre at det ikke altid 
er ligetil med at huske hvor mærkerne skal sidde på børnenes uniformer. Det kan 
vi kun være rørende enige i, derfor er der nu inkluderet et link i infoboksen i 
bunden af nyhedsbrevet man kan bruge til at finde en vejledning. Linket vil også 
være at finde i fremtidige nyhedsbreve.  
 
Se infoboksen i bunden for at finde link
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Sommerfester

Helt nyt Spejderfest univers har set dagens lys. I forbindelse med vores 
spejderfester har vi lavet et nyt web spejder univers, her kan alle interesserede 
bestille deres klassefest, og alle fest deltagere kan efterfølgende se billeder fra 
deres dag. Der ligger selvfølgelig link til spejdernes hjemmeside så alle der ikke fik 
nok af spejderiet kan tilmelde sig et spejdermøde i en passende aldersgruppe. 

Besøg vores site for sommerfester

  

Spejderfest

BispebjergSpejderne har i løbet af foråret fornøjet over 150 børn og forældre. De 
har på 3 forskellige dage været inviteret ned i Streyf, for at afholde DERES  klasse- 
eller børnehave fest. Formålet for spejderne er at vise børn og deres forældre hvad 
spejderarbejde er.  
Festernes temaer er lavet i 2 aldersdifferentieret programmer, der både indeholder 
skattejagt, fællesspisning og en fælles leg.  
Vores gæsters tilbagemeldinger har kun været positive, båder stemningen og 
vejret har givet alle store som små en god spejderoplevelse. Se herunder de 2 
avisartikler der er blevet sendt til vores lokale aviser. 

Kantorparken børnehave billeder og artikel

2B fra Høje Gladsaxe. Skole billeder og artikel

 
 

 

 

Ledere

BispebjergSpejderne er altid på jagt efter nye spejderledere, der kan give børn i 
alle aldre en uforglemmelig spejder tid. Derfor byder vi også velkommen til nye og 
gamle ansigter i lederstaben i det nye spejder år.

Men vi kan godt bruge flere. Hjælp os med at hænge plakater op der hvor du 
kommer. 

Vi har udfærdiget 2 forskellige plakater, hvis formål at skaffe gruppen en større 
lederstab. Disse plakater kan DU enten sende rundt til interesserede voksne eller 
hænge op på studie / arbejds / kollegie opslagstavler, eller andre offentlige steder.

Er du interesseret eller kender du nogen der er, så download vores plakater 
plakat1 plakat2 eller mail til yk[a]bispebjergspejderne.dk så sender vi det antal du 
ønsker. Vi har brug for at budskabet bliver udbredt så vi kan tilbyde spejderarbejde 
til alle de børn der ønsker at være med. HJÆLP OS MED AT BLIVE FLERE LEDERE  
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Vandretur for klanen

Alle klanmedlemmer og ledere indbydes hermed til det der utvivlsom må opfattes 
som sommerens mest ultimative underholdningstilbud uden nogen form for 
sammenligning overhovedet....

Der afholdes vandretur ved Skånes østkyst, udgangspunkt Ystad. Ruten byder på 
strand (Sveriges svar på Copa Cabana), små fiskerbyer (charmerende ud over alle 
grænser) og Skandinaviens største stensætning (ligesom Stonehenge, bare 
mindre) Det sker 17-19 august hvor der er garanti for godt vejr og højt humør :-) 
Det koster 400 kr.  
Kontakt Simon (simonmunchpedersen@spejdernet.dk) hvis du slet ikke kan styre 
dig og bare må komme med på denne fantastiske tur.  

Billederne er fra vandreturen sidste år. Se alle billederne fra sidste års tur her

 
 

 

 

 
Kanotur for gamle bjørne 1/6 – 2/6 -2007

Dieter og Elsebeth stod for planlægningen i år. Turen gik til Helgeåen mellem 
Småland og Skåne. Et klassik kanoområde. Arrangørerne havde valgt en let padlet 
strækning uden bæringer!. 
Vi blev 10 deltagere, Elsebeth, Dieter, Henrik L., Flemming, Inger, Søren, Kasper, 
Berit, Ulrik og jeg. 
Elsebeth havde besluttet at lave fælles mad inklusive lækker kage til alle 
hjemmefra. 
Så vi skulle selv kun sørge for morgenmad og frokost. 
Vi var delt i 2 hold.Elsebeth, Dieter og Henrik kørte i forvejen, dels for at finde en 
plads til fredag nat, dels for at besøge Linnés have i Råshult. (Man fejrer 300 året 
for den berømte botaniker i år. Efter lidt søgen fandt vi dem. 300 m ned til pladsen 
sagde de, men… nå de havde skaffet en trille-bør, så det gik. Vi rejste telte, fik 
rødvin og ost og paté. Skøn aften, men mange myg og knotter.  
 
Styrtregn om natten. Morgen var grå. Chaufførerne besluttede at køre inden 
maden og stille bilerne ved slutstedet, køre op til Kornberga Kvarn med udlejeren. 
Kanoerne skulle padles ned til teltplad-sen, hvor vi pakkede og startede fra. Godt 
padle-vejr, 13 km den dag, kun på åer, (fald på 8 m). Varmere og solskin i løbet af 
dagen. Mange smukke steder og et fuglekvidder uden lige. Vi fandt en mindre 
plads til overnatning i nærheden af Hästberga Kraftverk. Vi havde drikkevand, 
pladsen var uden vandhane. Lige ved Skåneleden, var flot med flere bålpladser og 
vindskyd, 300 m før et sted hvor kanoerne skulle op af vandet og ned ad en 
slidske. Vi vendte verdenssituationen og andre vig-tige emner, gik en tur til 
Kraftverket for få appetit og se, hvad morgendagen bød på.Berit og Ulrik gav en 
drink inden maden, Elsebeths dejlige Gullash med kartoffelmos og salat Desserten 
pande-kager bagt over bålet. Det var mere end Elsebeths tålmodig-hed rakte til, så 
Flemming svingede stegepanden. Solen gået ned, myg og knotter mæskede sig på 
flere af os, bålet hjalp lidt. Himlen var meget flot da vi gik i poserne.

 Søndag op til en ny dag med lys himmel og vatskyer. Morgenmad og oprydning, 
kanopakning, en lille tur over til ophalingsbroerne ved Hästberga Kraftverk, tømme 
kanoerne, bære den over til slidsken, fylde det meste i igen, binde et tykt tov fast, 
køre den ned ad slidsken, tømme den igen bære den hen til vandet og fylde dem 
igen,  - så kunne vi padle videre. 

Der var et fald på 13m. Strømmen var forholdsvis hurtig. Mange mindre strømfald, 
man sad fast på sten de mest besynderlige steder, måske fordi man prøvede andre 
veje, hvis der var flere. Nå men alle kom løs igen, og vi fandt et dejligt sted til 
frokostpausen. Det var forholdsvis nemt at komme til land, Søren og Kasper 
padlede rundt om en pynt for gå i land, m e n kanoen kæntrede, så de blev 
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dyngvåde, selvom der vist ikke var særlig dybt. Vi andre pakkede mad ud, mens 
de fandt håndklæde og tørt tøj og inden de kunne spise. 

Bagefter kom det næste spørgsmål: Hvor langt var der til slutstedet? Der var vist 
ikke så langt, men hvad stod der i turvejledningen? Tage kanoerne op og bære 
dem over en vej og ned i vandet igen på den anden side, for at kunne padle videre 
til Osbysjön. En strækning på ca. 300 m!”Ingen bæringer” ??? Nå men vi måtte til 
det, tømme kanoerne, trække dem op osv. At slæbe kanoerne gav rigeligt sved på 
pande, så vi besluttede at lade alt det tunge grej ligge på en græsplæne med en 
pressenning over, padle til slutstedet ved Campingpladsen ved Osbysjön, hente 
bilerne og mødes igen ved bagagen. Her bryggede vi kaffe og spiste rester, inden 
vi startede hjemad. 

Inden hjemturen fik Sørens bil lige lidt olie af Ulrik, (han havde tilfældigvis en 
flaske i bilen), fordi der var noget med et oliedæksel, der ikke var skruet på, så 
motorolien mestendels befandt sig uden på motoren i stedet for indeni. Heldigvis 
var dækslet ikke faldet ud af motorrummet under turen.

 Alt i alt en dejlig tur

 Ulla.

Se billederne og læs en mere fyldestgørende beretning her

 
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   
 

Sy mærker på uniformen

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