
Bispebjergspejderne.dk - Her er livet sjovt!

BispebjergSpejdernes Nyhedsbrev 
Godt nytår til alle!  

Årgang 2 - Vinterudgaven 2007 Bispebjergspejderne.dk | PDF-version 

 

Gruppemøde 2008 
 
Den 30 januar kl. 17.30 ”Huset” Nøkkerosevej 25 
Gruppemødet er officielt gruppens generalforsamling, men vi benytter også samtidig chancen til at få holdt forældremøde, 
hvor I som forældre kan møde hele gruppens lederstab, og vi på den anden side kan få sat ansigter på forældrene til de 
børn, der er medlemmer hos os. 
På gruppemødet vil I som forældre få chancen for at høre, hvad gruppen har bedrevet i det forgangne år.

Se indkaldelse samt program for aftenen 

 

Nyt udseende på hjemmeside og nyhedsbrev 

Da hjemmesiden skulle ændres for at gøre det nemmere at opdatere den, er udseendet på den, såvel som på 
nyhedsbrevet, blevet ændret. Det gamle site kan ses i billedet til venstre  
Betjeningen af hjemmesiden har også forandret sig en del, men vi håber I vil tage godt imod det og finder den 
brugervenlig. 
Indtil videre er der ikke ændret meget på indholdet på sitet. 

For de drevne brugere af hjemmesiden skal de bemærkes at ikke alle "mail-links" er aktiveret endnu. Det er fordi de skal 
sikres mod spam før de aktiveres hvilket ikke er gjort endnu.

Spejderhilsener fra Webmasteren
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Nye programmer 

Der er kommet nye programmer for alle enheder, de gælder frem til sommerferien 2008.

Haletudsernes program

Bævernes program

Ulvenes program

Se desuden gruppens kalendere

  

 

Kommende arrangementer 

Gruppeweekend 
Hold på hat og briller! Bispebjergspejderne holder gruppeweekend for fuld udblæsning den 1-2 marts 2008, og denne 
gang bliver det virkelig nødvendigt at have hat, skæg og blå briller på. Der er nemlig krimitema, og vi har fået et anonymt 
tip om, at der kommer til at være godt gang i diverse lyssky aktiviteter… Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen, så 
kommer der nærmere oplysninger og tilmelding senere. 

Sjællandsmesterskaberne i spejder 
Formentlig deltager både ulve og bævere i denne spændende begivenhed, som finder sted søndag den 25. maj 2008. Der 
kommer nærmere info senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Mosetræf 
Den forventede dato for dette års mosetræf bliver den 8. juni 2008, og igen i år deltager vi med spændende aktiviteter, 
højt humør og forhåbentlig godt vejr. Sæt kryds i kalenderen! Nærmere info følger.

Sommerlejr 
Der afholdes i år distriktssommerlejr på Rømergård spejdercenter. At det er en distrikssommerlejr betyder at alle 
spejdergrupperne i KBH og omegn kan deltage. Vi kan altså blive rigtig mange! Temaet er "jorden rundt", hvad der ligger 
i det løftes sløret for på lejren. Rømergård spejdercenter ligger i den smukkeste del af Danmark på solskinsøen Bornholm, 
og er samtidig kendt for at være et af de bedste spejdercentre i Danmark. 
Sommerlejren afholdes fra den 26 juli til d. 2 august 2008. 
I forbindelse med sommerlejren er det vigtig, at forældre meddeler lederne i deres børns enhed om de 
allerede nu ved at de forhindret i at deltage pga. andre ferieplaner.
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Hyggemøde hos haletudserne  
 
En historie fra mødet d. 8. december

Vi startede med at sige velkommen og med at synge ”Haletudse sangen” . 
Jeanet (Livs mor) og Nino (Niels’ mor) havde planlagt, at vi skulle lave juledekorationer og spise æbleskiver og drikke 
kakao i anledning af, at det var sidste møde inden jul. 
Mange havde husket alle de fine ting, de havde fundet i Hareskoven på det foregående møde. Men ellers havde Jeanet og 
Charlotte taget noget ekstra med. Det kunne jo også være, at der var børn til dette møde, som ikke var med på vores 
skovtur.  
Da vi var klar til at gå i gang med juledekorationerne, skulle vi ind til bæverne for at se, hvordan man kunne lave nisser af 
grankogler. Dette blev en succes, mange af børnene fik lavet både en nisse og en juledekoration, inden vi fik æbleskiver 
m.v. 
Der var også nogle af børnene, der nåede ud i det fine vejr. Jeanet havde planlagt en tur ind i skoven og nogle sanglege. 
Vi skal have holdt et forældremøde sidst i januar, hvor vi skal i gang med at planlægge programmet for 1. halvår af 2008. 
Tidspunktet er endnu ikke planlagt, men jeg håber at der kommer rigtig mange forældre.

Se billeder fra forskellige møder hos haletudserne i efteråret 2007. 

 

 

Nyt fra Bæverne

Jubiii, Spejder 2008 - Det bliver SÅ SEJT 

Så er det lagt på bålet til endnu et spændende ½ år hos BispebjergSpejderne, og vi har mange fantastiske ting at tilbyde. 
 

Vi skal endelig have taget mærket Pil færdig. De fleste er allerede godt på vej, men der er stadig et par punkter der 
mangler. Udover mærket pil går vi også i gang med Naturmærket, også her har mange lavet en del punkter.  
MEN når man tager et mærke, er det ikke nok at have set noget eller måske hørt en historie om en der engang kunne 
binde en råbånds knob, man skal nemlig selv kunne. 
De fleste børn har fået deres helt egen mærkebog ”Arbejdstræet for bævere” er I i tvivl så kig lige efter i den højre 
brystlomme på uniformen. Vi burde have udleveret bøger til alle, der har uniform.  
Bogen skal bo i uniformen så den ikke bliver væk derhjemme. Har man endnu ikke en uniform, bor bogen i spejderhytten. 
Der kan være sket en smutter, så kom lige og sig til hvis I ikke har bogen.  
Vi ledere skriver i bogen jævnligt, så I kan følge med i hvor langt vi er med mærkerne.  
Et aktivitetsmærke er gennemført, når 7 ud af 10 punkter er udført og godkendt af en leder. 
Et Basismærke er gennemført, når alle punkter er udført og godkendt af en leder.  
Som tegn på at et mærke er udført får hver bæver et mærke til at sy på uniformen. Mærket skal sys på højre arm. Se 
evt. link på vores hjemme side. 

Lidt om Basis mærket Pil:  
Mærket bør være det første mærke man tager. Mærket kommer rundt om KFUM spejderens 7 hovedtemaer: Natur – 
Friluftsliv – Lejrliv – Tro og fælles skab – Klar dig selv og Udvikling (På tværs). 
Vi kommer i løbet af ½ året igennem alle punkter i dette mærke. Nogle af punkterne vil vi omskrive lidt af forskellige 
grunde, men de grundlæggende overskrifter vil blive overholdt. Bæverne vil efter gennemgang af dette mærke have 
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været grundigt igennem alle spejderbevægelsens 7 hjørner.

Lidt om natur:  
Dette mærke er et aktivitetsmærke, og handler kun om natur. Vi kommer igennem emner som sund mad – blomster – 
dyr og hvordan man bruger naturen. Mærket har 9 punkter og vi skal minimum lave de 7. 

Som I kan se i kalenderen og programmet har vi her i foråret 3 lørdage der falder i de normale ferier og helligdage. Vi har 
valgt at holde spejdermøde der alligevel, da der ellers vil gå 4 uger imellem vores møder, men husk at give os besked hvis 
I ikke kan komme. 

Der ligger også en del ture og lejre (se program eller kalender for nærmere datoer) som ikke falder på ulige lørdage. Vi 
har valgt at tage disse ture med i vores program for ikke at gå glip af de mange gode tilbud, der ligger og venter på alle 
vores friske bævere, så skynd jer og sæt et spejder X  i kalenderen allerede i dag.

Efter sommerferien skal vi sige farvel til alle de bævere, der skal rykke op til ulveunger, dvs. alle børn der skal i 2. klasse. 
Der vil være mere orientering herom på bl.a. forældremødet d. 30. jan. Her er også børn velkomne. Tilmelding følger. 

Til jer der bliver i Bæverflokken, så kommer der efter sommer endnu flere spændene oplevelser, og så skal vi skal sige 
velkommen til mange nye bæverbørn som rykker op fra Haletudserne.

 

 

Efteråret hos Ulvene 

Hos Ulvene har vi været igennem et halvår hvor vi har arbejdet med 3 temaer: efterår, junglemærket og vores 
hjemmelavede Baden Powell mærke. Efterårs temaet var et "start-tema" der skulle sørge for at de nye ledere og ulvene 
lærte hinanden rigtig at kende. Herefter har ulvene med gå-på-mod kastet sig over de to mærker de har taget i lyntempo.

Aktivitetsperioderne har været afbrudt af møder med særlige temaer der lå uden for program de særlige "hemli - nemli" 
møder. Her kan vi især se tilbage på "flyvermødet" hvor ulvene bygge flere forskellige flyvene fartøjer. Mest spetakulær 
var en faldskærm fremstillet af snor og kraftig plast. Opgaven var at designe en faldskærm der kunne bære et æg ned fra 
taget af spejderhytten så blidt at ægget ikke ville gå itu når det ramte jorden. 
Alle ulve klarede udfordringen, på nær en enkelt der var uheldig at den flotte faldskærm fløj ind i hytten hvor ægget 
smadrede mod væggen.

Den kommende sæson byder på nye store udfordringer for Ulvene, basismærket Birk er det næste mål. Det er et større 
og sværere mærke hvilket gør at vi først er fædige med det lige før sommerferien. Der vil være aktiviteter i 5 kategorier: 
Natur, friluftsliv, lejrliv, tro og fællesskab samt "klar dig selv". Derudover vil der blive introduceret bander, hvor børnene 
inddeles i faste grupper der hver især laver deres eget særpræg, endelig fortsætter vi med Hemli-nemli møder.
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Pindsvinemøde hos Bæverne 

Vinteren er på vej, og pindsvinene leder efter et sted, hvor de kan tilbringe vinteren. Dette var udgangspunktet da 
bispebjergspejdernes bæverenhed mødtes ved naturværkstedet Streyf lørdag d. 27/10 for at bygge huler til de pindsvin, 
man kan finde i Utterslev mose eller hjemme, hvor man bor. Bæverne kom i avisen med deres historie, se mere her 

 

 

Åbent Hus i Streyf

Og det skete i de sensommerdage i år 2007, at rigtig mange glade bispebjergspejdere mødtes i Utterslev Mose. Den 
første dag, det var en eftermiddag, og de fremmødte ulve viste den stolte Baloo, hvordan man skulle konstruere et bål, så 
der rigtig kom fut i det, så man rigtig kunne lave mad. De rev avispapir i stykker og lagde det i et bålsted. De fandt tørre 
blade, kviste og grene og lagde dem langsomt, men sikkert ovenpå avispapiret og formede det til en pyramide, thi sådan 
havde deres ledere fortalt dem. Dernæst fandt de nogle grene, som var en kende større, og lagde dem ovenpå. Da de var 
lagt på, kom der nogle større stykker brænde på. Til sidst strøg de tændstikken mod svovlet. Og der blev ild. Og de 
pustede. Og de viftede. Og ganske langsomt tog ilden til og frem kom et bål uden mage. 

Sideløbende havde bæverne afholdt deres hemmelige indvielsesceremoni for de mange nye bævere, der konstant bliver 
dæmmet ind i den trygge og rare dam. Denne ceremoni er hemmelig og hvad der sker under en 
bæverindvielsesceremoni, forbliver i dammen på bævernes læber. Efter det hemmelige stod den på sjov og liv og leg, for 
man har kun det sjov, man selv laver. Da aftensmaden var fornøjet og fordøjet var det tid til aftenvandretur langs 
bredden af den østlige sø i Utterslev Mose. Hver gang bævermor Yvonne skulle kontrollere, om hun havde alle sine dejlige 
bævere med sig talte den første bæver 1, den næste bæver talte 2, den tredje talte 3, den fjerde 4 etc. Det havde 
Yvonne lært dem forinden, og det kom både hende og bæverne til stor nytte. De efterhånden trætte bævere gik i seng 
efter endnu en lang, lærerig og indholdsrig dag i bæverdammen. 

Ude hos ulvene havde der i mellemtiden været ordentlig gang i bålet. Det havde der været længe, for ulvene havde lavet 
et rigtig godt bål. Da bålet var brændt lidt ned, så der var flere gløder end brændende træ, blev gryden smurt ind i brun 
sæbe og sat på bålet. Ned i gryden puttedes olie, hvidløg, løg, bønner, flåede tomater, lime, brun farin og lidt chili, som 
vores allesammens madfar Mikkel havde tilberedt. Pastaen var kogt i forvejen, thi vi befandt os i Streyf, til hvis domicil der 
hører køkkenfaciliteter. Ulvene blev senere budt at sove i samme lokale som de små bævere, kun adskilt fra dem af et 
bord. Denne tanke bød dem imod i sådan grad at de insisterede på at sove i telt. Den nu endnu mere stolte Baloo sendte 
bud til Yvonne, som rask og væver, hun er jo bæver, fandt to telte frem. Ulvene tøvede ikke en kende, men kastede sig 
nysgerrige og optimistiske over teltene og fik rejst det ene på ingen tid. Der blev vasket op, børstet tænder og fortalt 
godnathistorie og ulvene sov hele natten og frøs slet ikke. 

Næste dag bød på udfordringer for både haletudser, bævere og ulve såsom at lave sin egen naturblyant, snitte en 
smørkniv, lave GPS-løb, riste "skovsnegle" (bacon om abrikos på spyd) og lave pandebrød med brændenælder, rosiner, 
æbler og tranebær. Det var noget for en rigtig spejder og ved erindringen af disse fornøjeligheder tager dette evangelium 
sin ende. 
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Kontaktoplysninger til Bispebjergspejderne

Enhed Telefon E-mail

Bispebjergspejderne 70 21 09 90 info[a]bispebjergspejderne.dk

Haletudserne 70 21 09 91 familiespejd[a]bispebjergspejderne.dk

Bæverne 70 21 09 92 baever[a]bispebjergspejderne.dk

Ulvene 70 21 09 93 ulve[a]bispebjergspejderne.dk
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