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Flere spejdere

Nyt til din klasse og børnehave:

Sommer -opstarts eller -afslutnings fest.  

I løbet af foråret og eftersommeren vil Bispebjergspejderne afholde en række fest 
arrangementer for ”ikke endnu” spejdere og deres forældre.  
Disse fester er et led i at blive flere spejdere. Vi har valgt at fokusere på 
førskolebørn samt 1. klasser, fra Emdrup området.  
Vi afholder selvfølgelig også gerne fester for alle andre klasser og børnehaver i 
både Søborg og Emdrup, 
Vores Pilotprojekt bygger på fællesskab og oplevelser og afholdes i Streyf, en 
hverdags aften fra 17 til 19.30.  
Programmet indeholder både en temaskattejagt, fælles spisning / hygge og en 
familie dyst. 

Kontakt Yvonne 70 21 09 92 for flere oplysninger, eller download folder og plakat 
her. 

Plakat | Folder 
 

  
Kalender og programmer opdateret

Så er gruppens kalender og enhedernes programmer blevet opdateret. Kalenderen 
er planlagt for resten af året (der kan komme flere arrangementer), programmerne 
dækker resten af foråret. Se dem her 

1 halvår | 2 halvår | familiespejd | bæver | ulve

  
Ny bank for gruppen 

Gruppen har fået ny bank, de nye bankoplysniger er flg.:

Nykredit Bank kt. 8117 1566576
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Spejdershop

Vi vil gerne gøre lidt opmærksom på vores udmærkede spejdershop. Den holder til 
i Søborg hvor det er muligt at indkøbe udstyr brug på møder og weekender. Se 
mere om spejdershoppen her. Det er også muligt at bruge spejdershoppen til at 
handle hos KFUM spejdernes butik 55 nord. Se deres udbud af varer her.

 

 

 
Ulvene

Ulvene bringer her en rapportage fra deres møde mandag d. 26/3 2007  
 
Denne mandag aften var  luften endnu lun efter en lang solbagt dag og himlen var 
blå og indbydende til lidt friluftsaktivitet. Mødet startede halv syv i Bjørneborg med 
sang og ulvelov og bagefter snakkede vi om hvilke typer af bål vi kendte til og 
hvad de er velegnede til. Nogle typer bål er nemlig bedst til fx madlavning, mens 
andre typer bål bare er gode til.. ja, at være bål. Herefter gik børnene, med kniv, 
dolk og ildhu, igang med at indsamle og tilsnitte deres eget brænde, for at prøve at 
lave hver deres lille bål på hyttens bålplads. Forsøgene var talrige og spændte fra 
kluddermudderbål over i gedigne pyramidebål, og da bålene bagefter skulle 
tændes af børnene selv, fandt de hurtigt ud af at båltypen spiller en ret stor rolle. 
Nogle fik succes efter nogle tændstikker mens andre igen måtte ty til avispapir. 
Efter tændingen samlede vi bålene til ét stort og lod det brænde til mens vi hev 
knobrebene frem. Nu skulle der bindes både råbåndsknob, sløjfer, slyngstik og 
endda flagknob. Da vi havde fået nok knob var bålet også ved at være brændt 
ordentligt til og mødet blev sluttet af med skumfidus/marie kiks sandwich over bål, 
en ægte klassiker!

Se ulvenes program her

 
 

 
Kurser

Sommeren er, som nogen måske har bemærket, på vej til DK, og den byder på en 
række kursusmuligheder for både store og små spejdere. Vi vil her gøre 
opmærksom på et voksen og et børnekursus vi mener er rigtig gode. 
 
For børnene i alderen 13-15 år byder sommereferien for mulighed for at deltage i 
kurset "Roland 1". Det er en uge i det fri sammen med spejdere fra hele landet 
hvor spejderfærdigheder trænes i teori og praksis. Man kan deltage i kurset på 
kursuscentre over hele landet. Se mere på spejdernet 
 
For de voksne gentages en succes fra sidste år. Sammen med nogen grupper fra 
Gladsaxe har Bispebjerg gruppes ledere mulighed for at deltage i lokalt kursus, der 
sidste år inspirerede til en flere af de forandringer vores gruppe har gennemgået 
det seneste stykke tid. I år er temaet formidling. Der kommer kompetente 
personer udefra og lærer fra sig om dette tema.  
Der vil komme mere info om dette arrangement til lederne.
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Gruppeweekend

Foråret byder på en gruppeweekend for alle enheder fra. d. 11 til d. 13 maj. Turen 
går Nordsjælland hvor vi skal bo i en hytte i Ganløse. Temaet for weekenden er 
Robin Hood, så hvis du vil lære mere om natur, retfærdighed og kammeratskab så 
tag med på gruppeweekenden og hjælp Robin Hood med at bekæmpe den onde 
prins John. 

Familiespejd vil deltage 1 dag, bævere og ulve 2 dage mens voksne og spejdere vil 
deltage hele weekenden. Tilmelding og nærmere info følger senere.

Tilmelding

 
 

 
Bæverne - en leg at gå 10 km

Denne artikel er bragt i Gladsaxe bladet.  
Terningen viste vejen for Bæverne fra BispebjergSpejderne. Bæverne som går i Bh 
og 1. klasse har taget udfordringen op og vil gå 10 kilometer i et stræk.

Inden de små ben kan klare den lange distance skal der trænes, så bæverne 
startede i lørdags med en træningstur på nogle timer omkring Streyf og Utterslev 
Mose. For at gøre det hele meget sjovere havde bæverne en kæmpe terning med, 
som ved hvert vejkryds blev brugt til at vælge hvilken vej man skulle dreje. 
Derudover var turen lagt op omkring historien om Lille bæver og hans venner 
muldvarp og pindsvin. De 3 venner hjalp hinanden undervejs med både at give 
plaster på og hjælpe bæverfar med at lappe dæmningen med grene. Der blev også 
tid til leg på legepladsen hvor der blev spist vilde bær (rosiner) med pindsvins 
knækkede pigge.

Den næste træningstur går til edderkoppelegepladsen i Tingbjerg og alle 10 
kilometer klares på en tur gennem Dyrehaven og Bakken. Som afslutning på 
projektet får alle bæverne et flot vandreskjold af metal som bevis på at de har 
gennemført de 10 kilometer. 

Følg bævernes træning på BispebjergSpejderne.dk 

Læs nedenfor hvordan det gik da bæverne gik de 10 km de havde trænet for.

Se bævernes program her

 

 

 

Oplevelser og ømme fødder 

 Tekst og foto af Yvonne Kamper

14. april gik Bispebjergspejdernse 6-8 årige spejdere deres første lange tur. 10 
km. skulle tilbagelægges. Turen gik fra Emdrup til Dyrehaven over Bellevue og 
endte på Charlottenlund Fort. Den var sprængtfyldt af oplevelser, og ømme fødder.  
I løbet af turen havde lederen indlagt små oplevelser og opgaver, så det ikke bare 
var en søndagstur med mor og far, men også en tur hvor man kunne lære noget 
nyt.  
Turen startede i naturværkstedet Streyf, hvorfra det gik med bus til Fortunen i 
dyrehaven. Efter 3 km. gennem dyrehaven var det tid til at få plejet de små fødder 
ved Kirsten Piils kilde, hvor en gammel gøgler stod klar med helbredende kilevand. 
På Bakken stod den derefter på lidt sjov og ballade. De 14 grønne 
spejderuniformer fyldte ”Mariehønen” og med råb tiltrak de sig en del 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Simon/Dokumenter/Spejderweb/060307/nyhedsbrev_bispebjergspejderne3.htm (3 of 5)15-04-2007 22:20:18

file:///C|/Documents%20and%20Settings/Simon/Dokumenter/Spejderweb/060307/images/Pdf/tilmeldinggruppew07_1.pdf
file:///C|/Documents%20and%20Settings/Simon/Dokumenter/Spejderweb/060307/images/Pdf/programmer/2007/baever%20program%20april%20maj%20juni.pdf


Nyhedsbrev Bispebjergspejderne

 

opmærksomhed fra de andre besøgende.  
Turen fortsatte herefter mod en badebro ved Bellevue strand hvor frokosten skulle 
spises. Herefter var det tid til at rydde op på stranden. Der blev samlet affald ind 
som blev smidt i affaldsspanden, så de badende til sommer ikke skal gå rundt i 
gammelt ispapir og aviser. 
I strandens sydlige ende var der en lille skattejagt, hvor spejderne kunne finde 
guldmønter og forsølvet frugt.  Det er ikke let at være guldgrave i disse tider men 
belønningen var både sød og sund.  
I Skovshoved havn stod en sørøver klar til at underholde i eftermiddagsolen – det 
blev til den mest gruopvækkende historie fra sørøverens liv. Efter denne 
velfortjente pause gik det i højt humør mod kanonerne på Charlottenlund fort hvor 
turen sluttede med lagkage og uddeling af de skinnende metalskilte som hver af 
spejderne får som bevis på at de har gennemført de 10 km. 

Hjemme igen hos mor og far var det tid til at plejet de ømme fødder. Men mon 
ikke de små spejdere har mod på en tur mere når de har fået hvilet sig. Følg med i 
bispebjergspejdernes aktiviteter på: bispebjergspejderne.dk

Dette er en artikel der er blevet sendt til aviserne, så kik efter i næste lokal sprøjte 
om vi kommer med igen 

Se alle billederne her

 

  
Fundraising

Vores kasserer og vores forrige gruppeleder arbejder pt. at søge midler hos 
forskellige fonde til brug for gruppen. Det kunne f.eks. være penge til nyt udstyr, 
større arrangementer, udbygning af hytten osv. 
Vi er meget interesserede i forældrer der har lyst til at hjælpe med denne opgave, 
ikke mindst for at være med til at give udtryk hvad de mener børnene har behov 
for.   

Hvis det er noget for dig så skriv en mail til gruppeleder@bispebjergspejderne.dk 
 

 
 

 
Mosetræf

Søndag den 10. juni er der traditonen  tro mosetræf i Utterslev Mose, og igen i år 
er Bispebjergspejderne selvføgelig på banen! Vi  gentager succes’en med en 
tømmerflåde fra foran Streyf og til fuglebroen på den anden side, og desuden vil 
der være træklatring med sele, bistået af en professionel instruktør. 

Til at trække tømmerflåden frem og tilbage har vi brug for gæve forældres gode 
hjælp! Tidsrummet for vores aktiviteter er kl 12-15, som vi deler op i to – man 
melder sig altså til at stå fra kl 12-13.30 eller fra kl 13.30-15. Vi skal helst være 
fire i hver side, så der også er plads til at slappe af ind imellem... 

Meld tilbage om du kan hjælpe til Ida på mail: ida_rausch@yahoo.com

Udover vores aktiviteter har Streyf også andre spændende ting på programmet, 
som strækker sig fra kl 11-16. Se mere om Streyf her. Hold i øvrigt øje med vej og 
parks side for mere info om de andre arrangementer ved årets mosetræf. 
Vej og park (der ligger, ved redaktionens slutning, ikke nogen informationer).
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Norge

Der er kommet flere billeder fra årets norgestur se dem her

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)    Gruppekalender
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