
Bardunen

1. og 2. Birkerød Grupper
Det Danske Spejderkorps

8. årgang nr. 7 August  2000

Tipi - jubi - ja

I løbet af sommeren fik 1. Birkerød meddelelse om, at Tuborgs Grønne
Fond havde bevilget gruppen et meget pænt beløb til anskaffelse af en
tipi, som kunne rumme en hel flok ulve eller juniorer ad gangen, til brug
på lejre og ved andre spejderarrangementer.

Tipien bliver indviet ved en reception for gruppens spejdere og forældre
i forbindelse med gruppeturen til Colleruphus fra den 25. til den 27.
august. Hvis nogle spejdere eller forældre ønsker at bidrage til hyggen
under receptionen med en kage eller noget andet spiseligt, bedes de
venligst give besked til Kaa.
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1. Birkerød
Gruppe
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2. Birkerød
Gruppe

Oprykning i 2. Birkerød Gruppe
Mandag den 7. august kl. 19-20 holder vi oprykning i Bistrup Hegn. Vi
mødes og slutter på Hegnsvej.

Da det altid er noget særligt at rykke op i den næste gren, laver vi en
hyggelig aften med bål og div. aktiviterer for de nye patruljer. Vi har
rullet �idé-holdet� i stilling, så du kan godt forvente, at der sker et eller
andet!

Telefonbøger
Kære minier, juniorer, spejdere og ikke mindst forældre.
 
Nu nærmer tiden sig igen, hvor vi alle i 2. Birkerød Gruppe skal hjælpe
hinanden med at dele telefonbøger ud.
 
Betragt dette som en fælles opgave. Vi tjener rigtig mange penge til
gruppen ved denne indsats. Seniorerne tager også deres tørn.
Vi prøver igen i hinandens selskab, at uddele bøgerne i kun én weekend.
Det bliver sandsynligvis den 23.-24. septemberden 23.-24. septemberden 23.-24. septemberden 23.-24. septemberden 23.-24. september �evt. den 30. �1.

Uddelingen foregår som sædvaneligt i Glostrup med start kl. 10.
Du får nærmere information i næste nummer af Bardunen.Du får nærmere information i næste nummer af Bardunen.Du får nærmere information i næste nummer af Bardunen.Du får nærmere information i næste nummer af Bardunen.Du får nærmere information i næste nummer af Bardunen.
 
Vi håber på stor opbakning.
Lederene i  2. Birkerød
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Birkerød Rover

Sommeren går snart på hæld, men en slutning varsler som regel
også en begyndelse. Der hvor den sene sommer går over i det
tidlige efterår, begynder arbejdet i den nye klan, Birkerød Rover,
for alvor.

Klanens første møde afholdes tirsdag den 22. august kl. 19.30.
Mødet finder sted i 1. Birkerøds floklokale på Mantziusgården.
Mødet er for alle seniorer og ledere i 1. og 2. Birkerød, som er
interesserede i at være medlemmer af en klan, hvor glæden ved
selv at få er lige så stor som glæden ved at give andre nogle gode
spejderoplevelser. Er du interesseret i at blive rover i 1. og 2.
Birkerød skal du derfor møde frem denne aften, hvor du kan høre
mere om klanen.

Optagelse i klanen finder sted fra lørdag den 2. til søndag den
3. september et sted i Danmark. Er du forhindret i at deltage i
mødet den 22. august - en meteor kunne være faldet ned fra
himlen og have ramt dig i ryggen -, men har du et brændende
ønske om alligevel at kunne deltage i årets optagelse i klanen og
altså blive rover i år, skal du ringe eller skrive til mig inden den
22. august.

Klanens første projekt bliver planlægning og gennemførelse af
Udfordring 2000 for 1. og 2. Birkerøds spejdere og seniorer.
Arrangementet løber af stablen fra den 6. til den 8. oktober.

Oplevelser og udfordringer er vejen videre frem og op.

Slàinte

Jens
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve !!!
Ja så er den sommer gået, og skolen er startet, vi håber at I alle har

haft en god sommer og er klar til en ny og pragtfuld spejder sæson, der
er en masse spændende aktiviteter at gå igang med. Vi tager hele 3

dulighedstegn  i de kommende månedere; Ud i naturen , vandaktiviteter
og drama. I de første måneder er vi stadigvæk på Fort Nic og I ved at
det danske vejr ikke altid er det bedste ude vejr, især hvis man ikke er

klædt rigtigt på. Så husk � der findes ikke dårligt vejr kun dårlig
påklædning.

Vi skal også i denne måned sige farvel til nogle ulve der skal rykke op
som junioere, og det sker som traditionen tro på den årlige Colleruhus
tur, vi håber rigtig mange forældre vil  deltage !!! I høre nærmere om

denne tur.

Program for August
  10.08 Fort Nic

Vi starter blit, med en hygge dag omkring bålet, hvor vi snakker om
vores sommer oplevelser og vi skal også tale om det nye spejder år ,

bander og meget mere.
17.08 Fort Nic

På dette møde starete vi med at arbejde med og i naturen. Det bliver
som et lille oplevelsesløb i området omkring Fort Nic. Husk at tage gode

sko på.
   20.08 Mølleåsejlas.

Pak mad kurven og tag ud i det grønne. Sejlasen starter kl. 9 fra
Folkeparken i Lyngby og slutter i Rådvad kl. 15. Kom og hep på lederene

og nyd en dejlig dag langs åen.
24.08 Intet møde

25-27.08 Colleruphus tur.
Nærmere besked, andet steds i bladet.

31.08 Fort Nic.
Det siges at der er mere mellem himmel og jord, vi skal på dette møde
lege med noget der ihvertfald er mellem himmelen og jorden, nemlig
luften. Så tag en dyb indåndning og mød op med jeres gode humør.
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1. Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Arrangementer i 2000.
20/8 Mølleåsejlas

25-27/8 Colleruphus tur
12/10 forælkdrehygge

27-29/10 ulvetur
7/12 Juleforældrehygge.

Husk:
- at melde afbud, når du ikke kommer

- at være klædt på efter vejret
- at være beredt, for det fører til noget

- at spejderliv er frilufts liv.
Med ulve hilsen Kaa & Pilððððð

(Husk at melde afbud 4581 2401)
HUSK AT HAVE UNIFORM PÅ !!!!!!

(1. møde september d. 7/9 2000 på Fort Nic)
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2. Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
     Muvin             Akela              Fia                 Prop                Era
  45820467       42817157      42811204         42815869       45811378

Kære Blåmejser

Sommerferien og Venskabslejren er overstået og vi skal sige farvel til
de stor mejser, de skal nemlig rykke op til spirerne.

Mandag d. 7/8, er der oprykningsmøde fra
kl. 18.00 – 20.00 i Bistrup Hegn.
Vi mødes på p-pladsen for enden af Hegnsvej.

Torsdag d. 10/8, første rigtige møde efter sommerferien,
hvor vi skal høre, hvad der er oplevet i sommerferien,
samt finde ud af hvem der skal være de nye PL- PAere.

Torsdag d. 17/8
Her skal vi sige velkommen til alle de nye mejser.

Torsdag d. 24/8
Mejsemøde på grunden.

Torsdag d. 31/8
Intet møde pga. gruppeturen i den kommende weekend.

Fredag, lørdag og søndag d. 1- 3/9
Gruppetur, se andet sted i Bladet
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2. Birkerød
Spirer

Hej Spirer

Efter en lang og god sommer og en vel overstået sommerlejr i kulturby
Birkerøds tegn, er det blevet tid til vores ugenlige spejdermøder igen. Vi skal
sige pænt farvel til Fimpe, Chap, Rap og Lyn som rykker op i troppen og rigtig
hjertelig velkommen til alle de blåmejser som rykker op til os.
Vi starter med oprykning i Bistrup Hegn mandag d. 7. aug fra 19.00 - 20.00. Vi
mødes på pakeringspladsen ved Hegnsvej. Vi vil fremover holde møde om
mandagen fra 18.30 - 20.30, som du sikkert allerede har fået brev om.
August måned står i stjernetidens tegn, dvs. at hver patrulje selv planlægger og
står for et møde.
Vi skal også på tur weekenden d. 19.- 20. aug til Femsølyng i Rudeskov, så sæt
kryds i kalenderen - tilmeldingen får I senere.
I uge 34 er vores mødet rykket til torsdag d. 24/8 fra 18.30 - 20.30, da der bliver
holdt spejder for en dag. Det er spændende at se, hvor stor en flok vi bliver.

På glædelig gensyn

Med spirer hilsen

Måne, Vims, Smil og Rokke

August månede: (Alle møder er fra 18.30 - 20.30 på grunden ved golfbanen)
man d. 7 Oprykning i Bistrup Hegn 19.00 - 20.00
man d.14 Planlægger møder
d. 19 - 20 Tur til Femsølyng i Rudeskov
tors d. 24 Spejder for en dag på grunden 18.30 - 20.30
man d. 28 Svanerne holder møde
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Hej løver og tigre!

Sommeren er stadig over os, selvom den kan være svær at få øje på,
når vi ser ud under hætten på regnjakken eller gennem de dukkede
briller.
Årets sommerlejr var anderledes end de lejre, som vi kender, men den
var på mange måder både god og lærerig.
I skal have ros for Jeres meget flotte teltorden under hele lejren. De
ting, som der kunne sættes en finger på, var selvfølgelig af betydning
for bandernes indbyrdes konkurrence, men det var småting. Tigrene
vandt Bedste Teltorden 4 ud af 5 gange og blev dermed en suveræn
vinder. Løverne gjorde det også meget flot, men I skal nu alligevel
have et �Tag Jer nu sammen, drenge!� med på vejen.
I skal også have ros for Jeres madlavning. Den umage, som I gjorde
Jer, når I skrællede løg, snittede peber og svitsede kød, kunne tydelig
ses og smages, når maden endelig blev serveret. I var også gode til at
få vasket op og ryddet op efter maden.
Nu vokser træerne jo ikke ind i himlen. Det var jo desværre ikke Jer
alle, som bidrog lige meget til fællesskabet, og det slog derfor gnister
mellem nogle af Jer. Det er noget, som I skal have taget fat på lige
efter sommerferien. I skal alle bidrage til fællesskabet i flokken ved
at påtage Jer et ansvar og ved at samarbejde om de opgaver, som I
skal løse.
Som I kan se af programmet på den anden side, følger det ikke helt
Jeres halvårsprogram. Men halvårsprogrammet er nu også kun ment
som en plan, og planer er til for at blive ændret ved behov. Det behov
har I nu, så I kan få løst Jeres små interne problemer og få
færdiggjort de projekter, som I satte i gang før sommerferien.
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1.Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok

Det første møde er torsdag den 10. august. I skal tænde et bål, som
I kan sidde rundt om, når I skal tale om ansvar og samarbejde i
flokken og i banderne. Mødet varer til kl. 21.
Det andet møde er torsdag den 17. august. I skal arbejde videre med
Jakobsstigen.
Der er Mølleåsejlads søndag den 20. august. Pak en madkurv, tag ud i
det grønne og se Jeres ledere gå i vandet! Starten går kl. 9 fra
Folkeparken i Lyngby og slutter i Rådvad kl. 15.
Der er intet møde torsdag den 24. august. I skal på tur i weekenden.
Der er gruppetur til Colleruphus fra fredag den 25. til søndag den
27. august. I skal møde kl. 17 ved Mantziusgården. Husk at pakke
Jeres rygsække ordentlig og at pumpe cykeldækkene hårdt! Husk
også at invitere Jeres forældre og søskende med på turen fra lørdag
den 26. august kl. 14!
Det tredje og sidste møde i måneden er den 31. august. I skal
færdiggøre Jakobsstigen. Der er BLA-møde efter dette møde. BLA-
erne skal planlægge en hyttetur for BLA-patruljen.

I efteråret er der juniortur fra fredag den 27. til søndag den 29.
oktober.

Med spejderhilsen fra
Baloo og Kaa

Husk:
- at melde afbud, når du ikke kommer!

- at være klædt på efter vejret!
- at være beredt, for det fører til noget!

- at spejderliv er friluftsliv!
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1. Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
I skrivende stund er der 4 dage til vi tager af sted til Island, og jeg
glæder mig. Når I læser dette er vi måske allerede kommet hjem, men
under alle omstændigheder håber jeg at det bliver en god tur.
Jeg vil lige skynde mig at fortælle at emnet i august måned er
spejderprøven. Det vil sige at vi skal til at afslutte den så I kan få jeres
mærker. Jeg regner med at tropsmødet i september bliver
”eksamensdagen” men da jeg lige nu bruger al ledig tid på
Islandsplanlægning har jeg ikke planlagt det så nøje endnu. Jeg vil
sørge for at PLA’erne får lidt nærmere information, men det første
rigtige PLAM er først sidst på måneden.
Jeg beklager at jeg ikke lige har fundet på en god historie til denne
gang, men dette indlæg er skrevet i al hast lige til sidst, nogle dage
efter deadline. Dette skyldes at jeg har haft travlt med så meget andet
her i sommerferien.
Da jeg ikke lige har andet at skrive om, vil jeg derfor kort berette lidt om
hvad jeg har lavet. I kan bare lade være med at læse det, men på grund
af postvæsenets regler om mængden af tekst i bladende skriver jeg det
alligevel.
Jeg startede med at deltage i venskabsbystævnet i Birkerød. Det var jo
ulvenes og juniorernes sommerlejr, hvor der også var spejdere fra
Island og Finland.
Det blev en lidt travl uge, men alligevel god. Jeg var jo måske nok
kommet til at melde mig til at sørge for billederne til den hjemmeside
der blev lavet i forbindelse med arrangementet. Det betød at jeg sad til
2-3 tiden om natten og ordnede billeder, hvorefter jeg skulle op samme
tid som de andre næste morgen. Heldigvis var Mads R. også med på
lejren, så han kunne underholde mig og hjælpe mig med at holde mig
vågen mens jeg arbejdede. Nu er det jo ikke kun surt at være leder, og
som en positiv ting kan jeg nævne et gratis turpas under tivoli-turen.
Ikke for at lokke, men der kan altid bruges tropsspejdere som hjælpere
hos de små.
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1. Birkerød
Trop

Samme weekend som sommerlejren sluttede, startede mit vagtjob på
Roskilde Festivalen. Det gjorde det hele lidt rodet, men jeg kom da
godt af sted til festivalen, og nød endnu en uge i telt, trods ulykken
dernede. Efter festivalen havde jeg et par dage hjemme, men derefter
tog jeg med klanen på sommerlejr. Nu er jeg lige hjemvendt fra denne
lejr, og må hellere få sendt dette indlæg i en fart, inden vi om 4 dage
skal rejse til Island.
Klansommerlejren var i øvrigt en glimrende tur til at finde ud af hvad
jeg skulle have med til Island. Vi startede nemlig med 4 dages
vandring hvor vi skulle slæbe al maden. Det giver jo en nogle tanker
om hvad det så kan veje når man skal slæbe mad til knap 10 dage.
Det lyder tungt. Jeg havde i hvert fald rigeligt at slæbe på, men så er
der selvfølgelig også den detalje at vi alle skulle fortsætte
sommerlejren med 8 dages kanosejlads, og derfor havde slæbt nogle
ekstra ting med, så vi havde egentlig gjort hvad vi kunne for at få
nogle kilo at slæbe på.
Vi lavede i øvrigt også test på hvor hårdt det er at gå op af, idet vi
besteg en skibakke lige ved siden af skiliften. Senere samme dage
oksede vi ned af en stejl skrænt, fordi den originale sti var blevet
oversvømmet. Da vi kom ned skulle vi krydse en mose på nogle små
træbroer, men som nævnt var der jo lidt oversvømmelse, så broerne
lå løst oven på vandet, og sank 15-20 centimeter ned når man trådte
på dem. Den del af turen bragte os 700 meter frem og tog halvanden
time.

Gruppetur Weekenden den 25.-27. august på Colleruphus.
PLAM Onsdag den 30. august. kl. 19:30 på lokalet.
Næste tropsmøde Onsdag den 6. september kl. 19:30
Husk at melde afbud!!!

Staben
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1. Birkerød
Gruppe

1. Birkerød Gruppe
inviterer til

GRUPPETUR
på

COLLERUPHUS

25. – 27.
AUGUST 2000
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1. Birkerød
Gruppe

Alle i 1. Birkerød Gruppe indbydes til gruppens week-end tur på Colleruphus.

Efter en lang sommerferie, starter vi på et nyt spejderår. Det nye spejderår
indledes traditionen tro med en gruppe- og forældretur. Det er også på denne
week-end vi siger velkommen til nye spejdere og forældre.

HVORNÅR...... 25. – 27. august 2000

TID..........Ulve, juniorer, spejdere og seniorer mødes ved Lokalet
      fredag d. 25. august klokken 17.00.

TID ........ Lørdag d. 26. august kl.14.00
      for forældre  og søskende på Colleruphus, se kortudsnit.

HVORDAN......Vi mødes med køreklare cykler og cykler gennem Rudeskov.

MEDBRING.....udstyr til overnatning i telt samt
                madpakke og drikkelse til fredag aften.

HVOR LÆNGE...Vi er hjemme ved Lokalet
      søndag d. 27. august ca. kl. 14.30

BETALING. ....1) aflevere tilmelding og penge til din leder til det første møde.
              eller
                   2) smide/sende en kuvert med tilmelding og penge/check til
                Ingrid Dreholm, Lerbakken 9,  3460 Birkerød.

FRIST........Tilmelding og betaling senest lørdag d. 19. august.

LOMMEPENGE...Ja, da der kan købes sodavand, øl og vin til spejderpriser.
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1. Birkerød
Gruppe

Alle, der vil overnatte, medbringer udstyr til overnatning. Spejdere til overnatning
i telt. Forældre og søskende kan overnatte på sovesalen i hytten.Husk
spisegrej, viskestykke og toiletgrej.
FORÆLDRE og søskende:
Lørdag d. 26. august kl.14. Inviteres forældre og søskende til at deltage i
resten af week-enden. Husk spisegrej og evt. telt. Der kan overnattes på
sovesal i hytten eller i telt.
Turen er en god chance til at få en god spejderoplevelse og til at lære ledere
og spejderne i gruppen at kende.

Colleruphus ligger på Høje Sandbjergvej 11 i Holte (kort næste side).
Adgang til Colleruphus skal ske på flg. måde: Biler skal parkeres på P-
plads på hjørnet af Gl.Holtevej og Høje Sandbjergvej. Herfra er der 10
min. gang til Colleruphus.

På gensyn -
Lederne og forældrene i gruppestyrelsen.

————————————————————————-------------------------

TILMELDING:

Spejder__________________ulv/junior/spejder/senior

Betaling: 125 kr. pr. spejder/junior/ulv

Forældre, søskende:

kl.14.00 kommer  _________ voksne og  ________ børn

Til spisning lørdag aften (50 kr. pr. person): _______ antal

Søndag morgenmad ( 15 kr. pr. person):     ______ antal

Søndag frokost (30 kr. pr. person):              _______antal

Tilmelding og betaling foretages samlet senest 19. august til Ingrid Dreholm.

Sammen med tilmeldingen vedlægges ialt kr.: ________________
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1. Birkerød
Gruppe

Spejderne og alle lederne glæder sig til at være sammen med forældre
og søskende. Aktiviteterne bliver et historisk spejderløb lørdag
eftermiddag. Menuen bliver, ja, de traditionelle grillkyllinger.
Lejrbålet bliver som det plejer med sang og underholdning, mon ”Sam”
kommer forbi?
Aftenen slutter med en kop kaffe og hjemmebagt kage, imens der vises
billeder fra Venskabsbystævnet, Islandsturen og Seniorsommerlejren.
Har I billeder så tag dem med.
Sæt kryds i kalenderen, og glæd jer til den årlige spejderweekend
sammen med jeres børn.
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Udfordringen 2000 er for alle tropsspejdere og seniorer i 1.
og 2. Birkerød.

Udfordringen 2000 er en oplevelse for både krop og sjæl,
som fører patruljerne og sjakkene rundt til steder, hvor de
aldrig har været før.

Udfordringen 2000 løber af stablen fra fredag den 6.
oktober til søndag den 8. oktober med start ved Birkerød
Station fredag kl. 19 og med slut kl. 12 om søndagen.

Patruljerne og sjakkene skal tilmelde sig samlet hos deres
trops- eller klanledere inden den 28. august. Det koster
kun 100,- kr. pr. spejder og senior at deltage i en af årets
gode spejderoplevelser. Pengene skal afleveres sammen med
patruljerne og sjakkenes tilmelding.

Alting lykkes for den, som bærer viljen i hjertet!
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2.Birkerød Trop
Tobit

TOBITTEN TIL EIDEREN

Årets sommerlejr startede med seks timers ventetid i
København, samt to timer da vi kom til Kolding. Dette
gav dog mulighed for kulturelle oplevelser. I København
besteg vi Rådhustårnet, hvorfra vi kunne se den nye bro
(var det Storebæltsbroen det var?!). Kolding bød på besøg
på Koldinghus og indkøb.

Langt om længe nåede vi dog til Jarplund Camping med
fastliggere og havenisser. Vel ankomne til Tydal hoppede
vi straks i kanoerne og startede vores fem dages kanotur
på Treenen fra Tydal til Frederiksstad.

Vi startede i bragende solskin, men det holdt ikke længe –
første dag kunne vi tømme kanoerne for 30 liter vand.
Vejret og landskabet vekslede dog, og åen ændrede sig fra
lille og snoet til bred og vindblæst. Der var et rigt dyreliv
undervejs, og der blev set en enkelt odder og adskillige
forskellige fugle. Efter at 100 kilometer var tilbagelagt (de
sidste i strid modvind), Eideren nået, og vi alle havde fået
overarme der var Schwarzenegger værdig, vendte vi
tilbage til Tydal.

-fortsættes
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2.Birkerød Trop
Tobit

Her fik vi lavet prototypen af et stabilt køkkenbord med
lige bordplade – Quadratisch, Praktisch, Gut. På Tydal
havde vi blandt andet ’gammel spejd’ dag, hvor der skulle
stilles med reglementeret uniform og renskurede negle. I
løbet af dagen skulle 2. klasses spejderprøven bestås.
Denne bød blandt andet på hilsen og nationalsang,
sporing, spejdergangart samt arbejde for at tjene 50 øre.
Sidsnævnte indebar udmugning hos hest og gæs.

Vi brugte desuden et par dage på ’ud-af-huset’ oplevelser,
hvor vi vandrede en tur i omegnen samt besøgte
Schleswig. I Schleswig oplevede vi Gottorp Slot og Sct.
Petri Domkirke. Det længe ventede svømmehalsbesøg
måtte desværre aflyses da bassinet var fyldt med damer.

Den sidste dag på Tydal blev vendt på hovedet og startede
med lejrbål og snobrød. Ved sengetid blev der serveret
havregryn og cornflakes med mælk og melon. Sidste aften
blev der desuden knyttet bånd til vores tyske naboer og
deres pomfritter.
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2.Birkerød Trop
Tobit

Vel på vej hjem i toget var lederne en smule trætte af
vedvarende rap og uanede mængder af slikpapir. Vi vil
dog gerne takke jer alle for en rigtigt god sommerlejr og
jeres gode humør. Et farvel til de af jer som desværre
forlader os og tak for mange gode år, samt et velkommen
til de der rykker op til os efter sommerferien.

Også en stor tak til Helmuth på Tydal for hans
hjælpsomhed. Vi kan varmt anbefale stedet.

Tjüss Lederne

P.S Det bliver spændende om vi får svar på vores
flaskeposter.

P.P.S Billeder fra turen kan om noget tid ses på gruppens
hjemmeside.
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Sound Off

Der var noget lunkent ved det hele.
Sommerland?
Sommerland?
Sommerland?
-nååå ja, sommerland –klart klart ja ja!!!
Kanosvindleren fra Åmål havde da aldrig nævnt noget om huller i bunden!?

Synd for dem der pjækkede og blev hjemme fra sommerlejeren. Jeg vil derfor give
dem et lille referat fra turen.
Altså det startede med at Roland blev til en Tobit og jeg havde ondt i ryggen
(gammel krigsskade!) og pludselig så syntes alle drengene, at det bare var vildt cool,
så de efterabede bare helt vildt. Først Roland og siden fik både Lars og FN også ondt
i ryggen.
OK. Det virker måske lidt rodet. I må bære over med mig. Vi er lige kommet hjem
for en time siden og jeg er fuldstændig blæst, men indlægget skal sendes her og nu,
hvis jeg ikke skal nakkeskydes bagfra! Lige nu tror jeg ellers at vi alle sammen
dyrker det som Rikke udtrykte så præcist i toget på hjemturen ”Nu trænger jeg til at
være lidt ensom”. Det er sku turens smukkeste citat (lur mig om de mere underlødige
ikke allerede er på hjemmesiden).

Først Lidt om vandreturen: Alt gik som planlagt. Dvs. at vi ankom til  (Fucking)
Åmål i power-permaregnvejr (som fulgte os trofast på resten af turen. Der er nu ikke
noget som sande venner). Uheldigvis var der nogen der kom til, at træde på en A-
brønd, og så ved vi jo alle sammen hvad der sker (ellers må I se filmen igen!). Efter
lidt indkøb og locationhunting i denne berømte by fortsatte vi alle trofast efter FN,
der var sådan rimlig lederagtig. Heldigvis havde vi kun det allermest nødvendige
med i vores tornystre, da vi også skulle bære rundt på en god vens loganbrød (og jeg
som troede, at bly var tungt!) Vi fulgte djævleruten, der bestod af nogle røde mærker
langs en whitewater river som FN skråsikkert blev ved med at påstå var en vandresti.
Det stod dog lysende klart for den mere rutinerede del af klanen, at det drejede som
en dræberflod/sump.

Efter sådan en oplevelse trængte pigerne til kærlighed (tøseord for massage), hvilket
jeg med vanlig rutine blandede mig ugenert i (tak for lån af Lisbeth, Holm).
Derudover fik vi bl.a. tiden til at gå med at lave gokkestave og bade i søerne, mens
helikopteren lurede i baggrunden, uden dog rigtig på noget tidspunkt, at lette!
Bademester Holm holdt selvfølgelig vagt, uden så meget som at dyppe tæerne på
noget tidspunkt af turen.
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På tredjedagen mødte vi et kæmpe bjergmassiv som FN kaldte for en bakke. Selvfølgelig
skulle vi over det , i stedet for udenom. Mine værste anelser blev bekræftet, da jeg på
vejen op faldt over en vaskeægte skiport til specielslalom, mens FN som sædvanligt
nussede rundt og fandt kantareller  (lige denne del af indlægget er altså rigtig nok!).
Dagen efter havde Christine fødselsdag (lige midt i permaregnen). Det var egentlig meget
hyggeligt, men stemningen blev lidt smadret, da Kim prøvede sig som Voldborg efter, at
have haft et drømmevarsel om flere dages slud. Det skulle senere vise sig, at være
skræmmende santroligt!

Herefter fulgte kanoturen (vandmængden her var nogenlunde den samme som på den
”sti” som vi havde fulgt indtil nu!). Det startede med en uventet svensk nationalleg der
hed ”Hvem har pivutætte kanoer” Der var heldigvis ret mange vindere! Efter at disse var
udskiftet med mere standardiserede tætte kanoer begav vi os ud i rum sø med uhørt
vellastede kanoer (i al beskedenhed vil jeg især fremhæve Kims og min egen kano.
Navngivet  Das Boot 3 eller Tatinic). Efter en bæring, hvor vi fik smadret de sidste
rygsøjler bosatte vi os i en ubevogtet åben festsal, hvor de friske af os, lå og knævrede
den halve nat, mens Lassedrengen underholdt med viser og guitarspil –pivhyggeligt!

Herefter tog vi turen igennem en sluse med kanoerne. Det er en noget anden måde at
opleve sådan en fætter på. Kodeordet er psykostress! Herefter gik tempoet en faktor 17
hurtigere end forventet! Virker dette usantroligt –nej slet ikke. Forklaringen er at i den ene
kano sad Lasse og gav den som Noller, mens Christine sad i indianerkanoen og  bidrog
med Gran Prix´ets russiske kvad. Magen til naturkatastrofe skal man lede længe efter. Vi
andre kunne godt vinke farvel til chancen for at iagttage den Sibiriske Steppestok. Nå pyt,
kanoerne skød til gengæld en før uset høj fart for at slippe væk fra dette rædselsscenarie!

Efter ankomsten tog Lasse (med gaffatape om munden), Kim og jeg ud på søen igen for,
at styrke vores maskuline identitet ved som jægere, at skaffe føde til stammen, men det
gik faktisk ikke rasende godt med fiskeriet i starten. Dette skyldtes dog hovedsageligt at
FN psykede os med sine løgnagtige historier om, at han rent faktisk havde fanget noget
når han var alene og dertil skal lægges Holms evindelige forsøg på at smide alt mit
fiskegrej ud i vandet, i stedet for at benytte dette element til lidt hygiejnisk opgradering til
glæde for os andre. Senere lykkedes det dog for os sande lystfiskere at få lidt oprejsning
da vores Black Furry´s begyndte, at gøre deres arbejde. Så kan I rigtig nok tro at
gokkestavene kom på arbejde. Der blev både gokket Aborre og gedder. Det skal dog
siges, at dette aldrig var sket, hvis det ikke var for Fiskelarses ubetalelige hjælp –
RESPEKT! Efter sådan en succesoplevelse var det en fornøjelse, at kunne sætte sig ned
med den medbragte forbindskasse og nyde solnedgangen.
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Rent madmæssigt har  jeg aldrig oplevet noget lignende på en spejdertur før. Hver aften
var der ren luxusspæk til folket. Der kan bl.a. nævnes Pizza a la Dalsland som bare et af
turens gourmetagtige højdepunkter. Der var ikke pulver-nitte-mad. Til frokost frådede vi i
en hel række af danske og svenske rariteter. Her skal specielt fremhæves FN´s  Loganbrød
(på nudansk: Granitbrød) som en kulinarisk nydelse (eller måske mere præcist: Kulinarisk
prøvelse).

Morgenmaden bestod derimod af mere traditionel havregrød. Men heller ikke her var
noget som det plejede. Det viste sig nemlig, at vi havde fået en vaskeægte morgenidiot
med på turen. FN påstod nemlig, at han bliver kulret, hvis han sov for meget! (Jeg mener
stadigt, at spørgsmålet er, om man KAN  sove for meget? –MEGET MÆRKELIG
MAND!- Meget spejderagtig!) Under alle omstændigheder, så var der ikke den

traditionelle slåskamp om, hvis tur det var til, at lave klistret morgenspæk. Hver morgen
stor alle bjørnene op, når FN sagde, at havregrøden var serveret (jeg gentager: Meget
mærkelig mand!), lige med undtagelse, af den morgen, hvor det lykkedes for Kim,
Fiskelars Og undertegnede at komme først ud af poserne for, at lave luksusspæk til
morgenmad: Vi kreerede et lille sundt og velnærende morgenmåltid bestående af røræg,
bacon og Heinz baked beans med Heinz ketchup og friskbrygget kaffe til. Jeg ved ikke
hvilken del der fik badenymferne til, at gå på fællesspadestik, men et pudseløjerligt syn
var der i hvert fald (altså sådan beluret lidt fra distancen. Det kan godt være at et ”extreme
close up” ville ødelægge en del af det pudseløjerlige). Hvad være var, at vi aldrig fandt ud
af hvad, der forårsagede at Lasse og Holms tarmsystemer gjorde mere end almindeligt
opmærksomme på sig  selv. Uden at støde nogen så tror jeg godt man kan skrive, at det
stort set var ulideligt at være i deres selskab, på markant store dele af turen. Hvis vi bare
havde fundet kilden til denne råddenskab, så kunne vi nok havde frasorteret  denne del af
vores fødekilder. Personligt tror jeg de to personager har fået hele Dalslands økologiske
balance til at blive til en økologisk ubalance med uoverskuelige konsekvenser for det
igangværende årtusinde!

Vi havde også et slikforbrug af usete dimensioner. De 16 bjørne i kanoerne havde i alt 40
kg sidespæk med i kanodelen af turen. Dette skyldtes tildels, at vi på vandreturen faldt
over en vaskeægte slikfabrik, som vi plyndrede til sidste sukkerkorn. Dette udmøntede sig
i en udpræget sukkerlede på turen.

Dette sås bl.a. ved Tatinic, der fungerede som slikpoliti i starten borede de andre kanoer i
rum sø og stjal af deres slik (meget normalt). Da vi alle uventet fik nedtur af slikket
forandrede slikpolitiet pludselig mærkbart sin firmaprofil. Herefter sejlede vi rundt og
kastede vores ulidelige marabouplader ned i de andres kanoer og skyndte os væk inden de
kunne nå at kaste dem til bage igen (hæ hæ hæ).
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Ellers holdt vi traditionerne i hævd på turen. Kong Christian blev vanen tro afsunget hver
dag ved midnat. Hver gang blev alle vers medtaget, hvilket resulterede i at vi nu alle kan
hele sangen udenad. Det lød bedre og bedre som turen skred frem. I samme åndedrag skal
det nævnes, at der blev taget nogle etiske retningslinier op omkring hvordan denne
tradition skal bruges og ikke misbruges. Dette var et vel valgt tidspunkt, da de nye rykker
op i klanen om få splitsekunder. På trods af flere timers intens diskussion virker det som
om vi på nærmeste var rasende enige. Mere herom på næste bjørnemøde.

I mangel på ”jeg savner en motorcykel og skal arbejde hele tiden-stikker-Mikkel” som
glimrede ved sit fravær så tog Marie sin lederrolle på sig og tog sig af startråbet til Kong
Christian, hvilket unægtelig lå i et andet stemmeleje end en gammel rotte som jeg er vant
til høre. Ligestillingen er vist omsider også nået helt ud til vores lille Klan. RESPEKT.
En anden gammel tradition der ikke blev glemt var, at Holm som det første hver dag (som
vanen foreskriver), selv når det en sjælden gang imellem var tørvejr lagde sin grønne
regnvejsmagnet af en wannabe Gore tex North Face jakke til tørre ved ankomsten til nye
landområder.
Selvsamme Holm påtog sig lynhurtig rollen - med sin eklatant kiksede påklædning (her er
der ikke kun tale om jakken)  som ungdomskriminel hip hopper på adventureagtig
genoprettelsestur. Med min socialpædagogiske erfaring mener jeg, at den slags har godt af
ansvar. Men jeg må indrømme, at jeg havde overvurderet knægtens ressourcer, da jeg
indvilgede i at, vi skulle lade ham føre kortet den en ene dag på kanoturen. Det var sku
lige før jeg troede, at jeg havde sagt farvel til min gamle mor for altid! – Min fejl.

Hjemturen gik som den slags plejer. Vi var alle samme småslatne, grimme og lugtenende
og alligevel kommer man hjem planmæssigt. Eneste forskel er at folk allerede i toget på
vej hjem begyndte, at fable om at lave fest for klanen i morgen (dagen efter
hjemkomsten). Folk må jo være fuldstændigt psykisk sindssyge! Har de ikke familier,
venner, veninder eller kærester de savner, i stedet for at opsøge de samme vanartede
personager som de har spasset rundt med de sidste 12 dage i permaregnen . Det har de jo
nok ikke og hvis de har så er det godt det samme for så fatter de ikke bjælde af, hvad det
er de siger for det er et fuldstændigt uforståelige og indspist sprog som vi nu har udviklet i
stedet for vores så stolte gamle modersmål. Min computer kender i hvert fald ikke ordene:

Gokkestave
Fiskelars
Luksusspæk
Pulver-nitte-mad
Fællesspadstik
Regnvejrsmagnet
Psykospejderprojekt
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Kanosvindleren
Åmål
A-brønd
Nakkeskydes
Loganbrød
Nolller
Pivhyggeligt
Rædselsscenaie

Summa summarum. Tak for en kanon fed sommerlejr.

OG SÅ SÅ MAN JO LIGE MIG TRO, AT JEG VAR HAM DER BESTEMTE OG SÅ
SKULLE KOMME MED ALLE MULIGE IDEER OG MENE ALT MULIGT OM ALT
MULIGT!
 Jeg tror aldrig jeg har været med på en bjørnesommerlejr før, hvor alle har været så glade
og der har været så lidt uenighed og vrissen i krogene – i hvert fald ikke de kroge som jeg
kom i! Det er fornøjelse, at være af sted så mange mennesker uden, at der på noget
tidspunkt skal diskuteres, hvis tur det er til, at lave maden, tage opvasken osv.
Det kunne selvfølgelig være sjovt med nogle andre rollefordelinger, så vi ikke er så opdelt
så meget af køn og alder. Det tror jeg bliver en af vores store udfordringer, hvis vi skal
fortsætte den igangværende succes som kæmpeklan med  god stemning hos alle, men
også med plads og rum til de nye bamlinge.

Min egen kongstanke er at tøserne finder ud af et eller andet psykospejderprojekt (a la når
Kim pludselig vil bygge verdens fedeste brændeskjul på fort Nic) som de tænder helt vildt
på at gennemføre, så vil oldermændene nok gerne give deres besyv med for at
gennemføre det bedst muligt. Jeg tror det er vigtigt, at der fremover kommer visioner til
vores virke fra den kant af klanen. Det kunne vi jo nok tage en lille gang knæver om på
næste bjørnemøde. Datoen til dette samt Mølleås ”sejlads” samt andre arrangementsdatoer
må I slå op på hjemmesiden, for nu har jeg netop spist mit sidste loganbrød (Jeg scorede
lige to stykker fra FN i toget) og vil gå i seng – drøm sødt!

Kanoland, kanoland, kanola……….z..z…z….Z……Z……….ZZZZZZZZZZZ
PPPPP.  P lys.  P lys.  P lys.  P lys.  P lys



ADRESSELISTE

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
Gitte Rostrup (Pil) 45 81 24 01
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Juniorflokken:
John Øhlers Petersen (Baloo) 45 81 79 65
Jens Thygesen (Kaa) 45 82 05 60

Troppen:
Jakob Braad       26 71 69 86  / 45 81 69 86
Kasper Munk 32 58 71 22
Jesper Holm       28 15 03 60 / 35 37 03 60
Rune Jørgensen 26 83 98 81
Lasse Nielsen     20 84 71 57 / 32 55 45 44
Mohawk:
PL: Emil Vejergang Bredvig 45 81 57 60
PA: Lasse Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07
Sioux:
PL: Mads Rønnest 45 81 12 04
PA: Sikker Rosendal 45 81 89 38

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 26 36 71 00  /45 82 71 00

Gruppeleder:
Grethe Holm 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen 45 81 27 64
Michael Rom 45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Kay  Werner Andersen 45 82 25 97
Kasserer:
Ole Bjørn Petersen 45 82 07 22

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: home13.inet.tele.dk/spejder
Blåmejser:
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
                                                   arb. 33 27 43 70
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Rikke Rønnest (Fia) 45 81 12 04
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 45 81 58 69

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke) 47 10 16 65
Merete Rønberg (Smil)   26 62 08 46 / 39 66 57 37
Pernille Pedersen (Måne) 26 83 25 02/36 46 83 82
Anne  Katrine  Jørgensen  (Vims) 36468382/26 70 40 13

Troppen:
Natalie Strandman (Pippi) 32 59 57 03
Ann-Kathrine Thomassen 35 24 81 28
Nora Skjernaa Hansen (Stumpe) 35 24 81 68
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Svalen/Musvitten:
Camilla Mørch Pedersen (Kaska) 45 81 18 24
Pernille Würtz Lyngbye (Bimbo) 45 81 11 14
Viben/Glenten:
Mette Pil Brodersen 45 82 42 22
Mette Jenstrup (Bilbo) 45 81 13 78

Seniorer (Birkerød Bjørne):
Marie Jenstrup 45 81 13 78

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78

Hyttemor:
Marianne Carlson 45 81 79 88

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Steen Ehlers 45 81 01 18

Bladændringer, begge grupper
Flytning  meldes til  posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen

DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til Ulla Houmø ller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: uh@cool.dk 27

Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk
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